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ΡΒΕΕΆΑΟΘΕ, 

ΗΠ ργθβθηῦ νοϊαηθ οοηύδηθ ὑμθ σϑϑαϊΐθ οἵὗἠἨὨἁ ϑοπὴθ σϑ- 

ΒΘΘΙΟΠ65. Ιηὔο ὕμθ [ὉἸΚΙίοσθ οἵ ὕῃ6 Οὐὑθϑὶκ-βρϑδίζιηρ ρδᾶυῦβ 

οἵ Μϑοθάοῃϊδ, σϑυτιθαὰ οα τὼ 1900-1 Ὀγ ὉΠ6 δυύξπου. ἁπάθυ ὑἢ6 

ΘΌΒΡΙΟΘΘ οὗ Ὁπ6 Ε]θούουβ ὑο ὑπ Ῥγθμαάθγραθῦ ὐσαθηύβηϊρ δηα 

οἵ ὑ6 αονογμιηρ Βοαγν οἵ ᾿παναδηθθὶ οΠΠοσθ. ΤῊΘ τηϑύθυίϑ ]β 

ὉΠπ8 ἀοτῖνθα σου οὔ] ὑγϑα!ῦοη ἢᾶνΘ, 1 ΒΟΙῚΘ οᾶβθ8, ὈθΘη ΒῸΡ- 

Ρἰθιηθηῦθα ἔτότῃ ἰοοδὶ ῥα ]]οϑύϊοη5. Ατηοηρ' ὑΠ6 ἰαύδθι, Βρθοιδὶ 

ἸηΘὨὕ10}} τηυϑὺ Ὀ6 τηϑᾶθ οἵ ὕπ6 ὕνο βχοϑι]θηῦ Ὀοοκ]οῦβ οα {ἢ 

διη] 1165 δηα (ΟἸΚΊοσο οἵ 11 κίζονικια, ὉγῪ Δ. 1). Οουβῖοβ, 8 

ὨϑύϊνΘ βοῃοοϊτηδβύθυ, ἔγθα αὐ] αποῦθα 1η ὑῃ6 [Ὁ]]Οπρ' ῬΑΡΘΒ. 

ΤῊΘ ρθϑδβδηὺ δἰγηϑηϑοκθ ἤᾶνθ 8]80 υἱἹϑ] θα ἃ ἔδινν δαα:θοηδ) 

ΒΘΥΪΩΡΒ ΘΟΠΟΘΙΏΙΩΗΡ' ὕμ 6 τηοηῦ 8. 
ΤῊ ψυιθν ἢἤδ8 ποῦ Ὀθθη οοηύθηῦ ψιῦῃ ἃ Ὀδ16 γϑοοχα οἵ 

ΠΥθϑΠ5, Τ]8Ρ1Ο ΤΘΥΡΟΓΒ, 506115 οΟὗἨἁ ΤΡ Ὁ ΡΟΎΘΙ, 

Ὑγιτοθθθ, δα ρῃμοδίθ ο τον δὖὺ ταὶ σὴ ΠΟᾺΧΙ, 

Ὀαύ, ᾿πἀπορα ὈΥ ὑὉπ6 δχϑιρὶθ οὗ 815 Ὀθύθθυβ, 85. υπάογίδθῃ 

ΒΟΙῺΘ ὑδηὐαύϊνο ἤιρηΐβ ἤο Ζυ]αϊδηα, Ὑὰηρηαΐρτα, Ζθιηοϑηρθ, 

Ὁ06 ουϑηρῖδο δηα Οἀογοηρ' ΘΙΌΒΙΡΘΙΘΡΌΘΒ, δημα οὐμοσ σϑβουύβ 

ὭΟΝ ἰθϑὨ]Οη8Ὁ]16 ϑιηοηρ [ΟἹ Κ] ουϑύβι Αμποιθηῦ ἩΠβύοῦΥ 8ῃὰ 

τοοάρθγη, ὑμδ6 ΟἹα )ήὴοιϊα δπὰ ἰμ6 Νὸνν ᾶνθ ὕβθῃ 14 ὑπάου 

οομὐΙ αδοη, ὕο {π6 ᾿ποϊύθα οχἰθηῦ οὗ ὑπ6 δυύβου β τϑϑαϊηρ, 

ψι ὑμ6 τοϑαὶὺ ὑμδῦ ἸΏΔΏΥ ἃ ΠΟΓΒΘΙῪ ΥὮὭγΙηΘ, ΒΏΟΤη οὗ 8]] 108 

[ΔΥΔῚΠ1ΘῪ ΒΤ] ΙοΙγ, ἢδ8 ὈΘΘῊ 

ϑίαγίθα δῦ ἤοσαθ δηα δυμῃίθα ἴῃ {86 ἀδγῖς 

Τὸ δα], ἐο ατγθθοθ, δηαὰ ἰηὔο Νοδῇῃ᾽  διύῖς. 



χ βγοίασε 

ΒῸΓ ὕπθβθ βριχσιῦσα! ϑχουσβιοὴβ ᾿ηὔο ὕῃθ νᾶϑῦ ἀΠΚπόψη, ὑἢ6 

Δα ΠΟΥ 15 ΘὨΙΘΗ͂γ Ἰπαθούθα ὕο ὕ88 συϊάθϑηοθ οὗ ΜῪ ΤΎ]οΙ 5. 8ηα 

Μτ ΕὙΔΖΟυ Β τηοπυτηθηΐδὶ γουτ5, ὕο βοηθ οὗ Μσ Απμάγον [δηρ᾽ Β 

ΘΒΒδΥ͂Β, 8Π 64 ὕο νϑιΊουΒ οὔΠοΥ δαῦπουιῦ165 ταθηἹοηθα τη ὑΠ68 ἰοοῦ- 

πούθβθ. Ηἴ8 ὑμϑηϊθ 86 8]ἰδὸ ἀμθ ὕο 18 [ὈΓΘΓΧΠΠΘΙΒ ἢ 86 

ῬΡυτϑαιῦ οἵ Μοάρεῃ Οτὑθθκ [Ὁ] Ιου, δα τποῦθ Ῥϑυθ]ου δ. ὔο 

Μν Τοζϑι, Ηϑιν Βουηῆδγα δομυαύ, ΜΜ. αθουρθθκὶβ οὖ Ῥιηθδα, 

5’ ΒΘΠΠ6]] Βοαα δηα οὐὔμϑθ ψγοβα ἰδθουιβ τὖ ἢδ88 Ὀθθη 15 

τηοαθϑῦ δι ὈΙ 100 ὕο ΒαΡΡΙθιηθηῦ. [Ϊ}ἢ οομοίαβιοι, τὖ 15. ὉΠ6 

δύο 5 οἰθαβϑηῦ ἀαὺν ὕο ϑοκπονθαρθ ἢ15 ΟὈ]ραῦϊομβ ὕο ὑἢ6 

Το 5 οὗ [ῃ6 διη Ιαρ {Ππ]νθυβιῦυ ῬΊΘβ8, ἡ Ο56. ΘΟ ΒΟΙ ΘΗ ΠΟ Β 

διηα 1ηὐ6]]Πσϑηῦ ΤΟν ΒΟ οἵἨἁ ὑῃθ Ῥγοοίβ ἤδ8 βαυϑα Ὦ1ΠῚ [ὙΓΌΤὴ ΤΊΘΏΥ 

8, 51. β 
α. Ε΄ Α. 

ἘΜΜΑΝΌΙΙ, ΟὈΙΠΕΘΕ, 

ΟΑΜΒΒΕΙΌΘΕ. 

ΜΜαγοῦ, 9ὅ, 1908. 
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ΟΗΑΡΤΕΒΗ 1. 

ΤΗΝ ΕΟΙΚΙΟΒΙΝΤ ΙΝ ΜΑΟΚΌΏΟΝΙΑ. 

Ιν ἢ Νραῦ Εαβύ, 85 δἰβϑύγῃοσθ, ὟΥ ϑϑύθυῃ οἱν 1] Ζθϑύϊοη 158 ἀΟΙΠρ' 

108 γοπύθα ὑγογἹ οἵἨ Τα πο] ηρ' 8}] ΓΒ 018] Δα Ἰμαϊνι 8] ομδγϑοῦου- 
. ΒΌ105. ἰο ἃ Ιθνϑὶ οὗ 4}}] ππιοσιηϊῦγ. ΤῊ Ῥγόσοθδθ, ΠΟ ΟΡ, 15 
γΔΟἢ ΒΟ Υ ἴῃ Μϑοθάοηϊα ὕμϑῃ 1ὖ 15 1ῃ ΘΟΌὗΤΙ65 κ Εἰργρύ, 
ἅτθοοθ, οὐ Βουηϑηϊδ. Τὰ6 τηουηὐδηοαβ σμδγδοίοευ οἵ ὑῃ6 

Ῥτυόνίηοθ, ὕῃ6 Ὀϑοϊκψαγα βύαΐθ οὗ δοϊητσηθῖοθ, ᾿ϑοῖς οὗ βθουχιύγ, δπὰ 

ὑΠ 6 σοῃϑρίοαοιβ Θῦβθηοθ οὗ ᾿θϑηῃ8. οἵ οοζῃηπηαηϊοδύϊοη ΟὈδίγαοῦ 
06 ῬτΟΡΎΘΘΒ οὗ [Ὀγορη Ἰηἤπθηοθ. ΤῊΘ βϑηθ οαῦβθθ Κϑορ ὑῃ6 
γϑιΊου5. αἰδύσιοβ, δα ὕμιν τη ΠδὈϊδηΐβ, βαραγαίθα ἔγοτη θϑοῇ 
οὔμθυ, Τὸ ὕμπθβθ τρθαϊηθηῦβ ἅτ ἔασύμοι δααἀθα ὕΠ6 ὈΔΥΤΊΘΥΒ 
οἵ Ἰδηρᾳδρθ, ογΘθα, δηα τϑοθ, 81} ὑβῃαϊηρ' ὑο ἰοβῦου. ὑμᾶὺ Ἰαχαγιϑηῦ 
γν θα] ἢ οἵ βυρθυβύϊψιουβ ρυονύῃ, ΜΏΙΟΩ τᾶ ῖκοθ οίθα ὕἢ 6 ̓ρδγὺ 
οἵ ὑμα [οἰ Κ] ουιβῦ. 

ΤΊΙ686 ἔθαῦσγοθβ, δῦσα "γ, ΛΘ 1655. Ῥτοπθηῦ 1 ὑῃ6 ΟΟΒιηο- 
ῬοΙτῦδῃ οἰδ165 οα 86 οοαϑῦ ὕμϑη 1ὰ ὑπ 1ηύθυοῦ οὗ ὕῃ6 σοαῃύγυ, 
δὴ τὴ ὑπ 1ηὐΘΙΊΟΥ, ΘΡΆΙΩ, ὑΠΘΥ 816 1688 Ῥυοιηϊηθηῦ ΠΟΥ ὕθϑη 
ΤΉΘΥ ὙΟΥΘ ΒΟΥ 6 γθϑ5 ΔΡῸ. ΤῊΘ τηϑύθιι8 5 ΥΒΙΟἢ 1 οοἸ]θούθα αὖ 

δ] μοῦ δηαἃ (ὑδν}]ὰ ΘΙ ΤΔΟΘΌΪΥ ρ]Θϑηθα ἴσοι ὑῆ6 ρθδβϑῃῦβ, 
0 τοϑοσύ ὕο ὕῃοβθ οϑηΐχθϑ ἴσοι ὕΠ 68 ΘΗΨΙΓΟΏΒ [ῸΓ ΘΟΙΙΏΘΓΙΟΙΘΙ ΟΥ 
ΥΘΙΠΡΊΟΙΒ ῬΌΓΡΟΒΘΒ, 8η6 ΟἾΪΥ 1 ΥΘΥΥ ἴθ οδβ68 ἔτῸΠΔ Ὠϑύϊνθ 
ΟἸὐΖθηβΒ. ΤῊ λαηβ, ΟΥ̓ ἸΏΒ, ἴῃ ΜΏΙΟΗ ὑῃθ86. ψ ] ρ Ὶ 5 ΒΌΟΡ, 
ΤΩΔΥ͂ ὈὯ6 5816 ὕο οοῃδύιθανθ ὕὉῃ6 8016 ρᾶῦῦβ οἵ ὑμθ οἵὔδ8 ψουῦ ἢ 
ΘΧΡΙοσΙηρ', 8η6 ὑμ6 Θχρ]ουδύϊοῃ 15 ΠΘΙ ΘΓ δὴ ΘΘΒΥ͂ ΠΟΥ 8. ρ᾽ϑαϑϑηῦ. 
ἰδ. Μγ στϑᾶὶ] Ὠαγνθϑὺ νγὰβ ραῦύμουθα τῷ ὑπ ὑμβογοῦρ }Υ Ῥσονιη- 
ΟΙΔ] ὕονηβ οἵ ϑδυσεδ. δὴ Μοίϑηιϊ, ὑῃ6 ον 8}105 οὗ ΘΠ 
ΗΒ δηα ΝΙρτιῦδ, δα ὑΠ 6 ν]]ᾶρθβθ δα]δϑοθηῦ ὑμογθίο ; 88. γ706]} 
δ5 1ῃ ὉΪΒΟ6Β οὗἨ ἸΘβ56Υ ηοῦθ, ΒΆΘΗ 85. δ 5511Κ8 δηα ΘΟΟῇΟΒ ἴῃ Ὁῃ8 

Α. Ἐ' 1 
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ΟἸδΙοΙάϊο Τυιάθηῦ, {86 βϑυ !θιηθηῦδ 1η 105 ὑΧ6 6. Ῥγοηρθ, Ῥγονιϑῦϑ, 
ἴῃ ὕῃθ νιον οἵ ὕῃθ δίσυτηδ, ΡΥδν1 10 ὑῃ8 ϑΙρ ὈουσΠοοα οὗ 

ῬΏΙΠΡΡΙ, ἃπα βοὴ οἵ {πΠ6 σουηῦν διουηάα, δηα ἴο ὕῃ6 βου ῃ οἔ, 
Ἰγϑίηδ. ἴῃ 8}] ϑιια Βα μα ΡΥ οὗ ὕΠ 686 αἰδύχιοίβ 1 ἰοα πα δρυαπαάϑηοθ 
οὗ ὕΠη6 ὑμιηρθ οἵ ψΏΙΟΩ 1 88 ἴῃ αιδβῦ, ἃπα τηογο ὕθϑη 1 οου]α 
ῬοΒΒιὶν ραύῃον ψιῦθτῃ 0616 ὑ]τη6 8|}ονγθα ὈΥ Οἰγοαμαβύϑῃοθϑβ. 

Αὖὐ ἄρυσοθ 1 νψὰϑ8 μι θῆν ὈΘμο άθῃ [ῸΓ τὴν τηϑύθυϊα]β ὕο 8 
ϑισθα δη6 Π8]Ἐ-ὈΠ1Πα Πτιγβθ, ἤοβο δοααδιηύβηοθ 1 τηδθ ὑῃγουρἢ 
16 Κιηα οἴἶοοθβ οὗ οουύδίϊῃ Οτθοὶς ᾿δάϊθθ, ὑὰ6 οἱ ψοχηϑη 8 

αποπάδηη οἤδγροθ. Κυτα ΤϑΡΒΙΟ ψ88 8 τἱοῖ τὰ]η6 οὗ [δἰγγ-ίοτθ, 

δια ὑποιρι σὴ σψοιυ]α 1ηβ]ϑῦ οἡ ΡΌΪΠρ' δῦ ἃ τῦθ 3076 1η ΚοθρΙηρ᾽ 
ἢ {86 ρδ8ο6 οὗ ἃ γτηούογ- σαν μη 10} ὉΠ 6 ΒρΘΘθα οὗἉ δῇ ΟΓΑΙΠΔΡΥ͂ 
᾿ατηδῃ Πδηά, 1 Βαοοσοαρα 1 Π]]]ηρ᾽ Βανρα] ποῦθ- ὈΟΟΪκ5. ΤΌΤ ΠΟΥ 
«Ἰοιδύοη, ΟὨΪΥ ὕο πα οἢ δχϑιηιπϑίϊοῃ ὑμδῦ ἃ ργϑαῦ τηϑηγ οὗ Π6Ι 
δ.165 Π8α ΔΙγοϑδαγν Ὀθθη βϑ ὑδύθη 1 }Υ τοργοαπορα Ὀν Ηϑἢη, Μ}1]6 

ΘΟΙῺ6. οὗ ὑῃὴ6 τοϑῦ θυ ποὺ νόου ταργοατοηρ αὖ 811. 861), 

οαὖῦὺ οὗ 6. Ὦθᾶρ οἵ αἀγοββ, βθανϑῦδὶ ἡυρροῦβ οἵ ρῦγτθ ροϊὰ ΨΘΥΘ 
ΒΘουχΘα; ΘΩΟΟΡῺ ὕο βδιϑυ ὕῃθ διῃῃθιοη οὗ ἃ τηοαθυδύθιυ 

ΒΘΏΡΌΙΠΘ ΘΧΌΪΟΥΘΥ. 
Μ. ὙΖΙΚορολίοβ, ἃ Ἰθᾶυηθα ῥγοΐδϑϑοσ. οἵ ὑῃδῦὺ ὕονγῃ, νγὰβ σοοα 

ΘΩΟΌΡὮ ὕο δββϑιϑῦ τὴ 1ηὴ ὕμε οἱ υοϊἀδθϊοη οἵ ὑπ βύουιθβ οδίδιπρα 
ἔἴγοῃμῃ Κυτα ΤΆΒ510 δηα οὔποὺ ϑηοιθηῦ ΒΟΌΓΟΘΒ, 8η6 ὕο ]τὴ 1 81 

8150 1ηαἀ θύρα ΤῸ το νϑ δ Ὁ]6 ΤΟΥ δύο. Οἢ ὕπ6 αἸδίθοῦ οὗ 

[86 αἰδύτιοῦ, ἃ5. Ὑ611 8ἃ5. [Ὁ ἃ πατη.Υ οἵ ποῖθβ οἢ 8 ἰδηρᾳθρΘ 
8η4 ουϑύοτηβ οἵ ϑοαύ!- γ βδύθσῃ Μϑοθαοηϊδ, ὑῃ6 ρᾶχὺ οἵ {86 
σοπηὐτΥ ἴτοσ  Ὠ1Οἢ ἢθ ἢὨδι]θα. 1 δῖῃ 811] ὑπ 6 τηογα ργδῦθ[] ἴο 
Μ. ὙΖικοροῦϊοβ Ὀθοϑαβθ μ6 τηϑᾶθ': 0 βϑογθῦ οἵ Π15 ΘΔ οοη- 

ὑθτηρῦ ἴου τὴν Ῥαϊβαιίβ, ῬὨΏΙΟΙΪΟΡΥ 85 15 Ῥδυ ]ουΪϊδυ ὨΟΡΌΥ, 
8η4, ἴῃ ῬΥΟροΟΥ Οη ἃ5. Π6 Ἰονβά 815 οὐπι ΒΟΌΥ, Π6 βοοσῃθα [ῃ6 
ΠΟΌΌΙΘΒ. οὗ οὔμϑύ θη. Οἷα σψῖνοβ᾽ ὕδ]88. δὰ Ὧὸ σμϑυη [ῸΓ 
Μ. ὙΖικοροῦϊοβ. “10 15 8}} Ποῆβθηβθ δηα βῇθου. ψγαϑύβ οἵ {1τη6,᾽ 
ἢ ἀΘΒΌΓΘα Τὴ6 ΒΟ]ΘΙΉΪΥ͂ ΟἹ ΤΏΟΥΘ ΟΟΟΘΒΙΟἢ 5 ὕΠμ8ῃ ΟἤΘ, δμα γοὺ 6 
ΠΘΥΘΥ ΤοαΒ6α ὕο Ὀ6 αποϑύιϊοπρϑα. 

Μ. Ζορτδρβιάθβ οἵ Μϑίθηις νγὰβ δ ΟΣ ρΘΠ18] οἱ ὕθϑοθ ν᾽ 

1 ἘῸΓ τὴν 1ηἰγχοἀποίϊοῃι ἰο [15 ρθη ]θιηϑῃ 1 81ὴ 1ηἀοοίρα ὅο [Π6 οουγίεβυ οὗ 

Μ. Ῥ. Ν. Ῥαραρθογσρίοι, ἰῇ ψ6}]-Κπόον ΒΟΏΟΪΔΥ δα δι μβθοϊορσὶδθὺ, ΏΟΒΘ 

βυιρδίμοίο ᾿πὐογϑϑῦ 1 ΥΩΥ ΜΟΥ ΜΠ ΔΊ ΤΥΒ ΓΘΙΏΒΔΏ 88 ΟΠ6 Οὗ [868 τηοβὺ ρ᾽θαβϑῃΐ 

ΤΘΙΩΙἸΒΟΘΏΟΘΘΒ Οὗ ΤᾺΥ ΟΣ. 
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ἴο ΜΏΟΒΘ ᾿ΘΒΒΟΏΒ ἃπα ΕΠἸΘΏΟΪΥ ουμάθηοθ 1 οὐθ τα. {ΠΠ|1Κ6 
Μ. ὙΖικορουΐοβ, ὉΠ15 δα ΠΟΥ νγᾶ8 ΘΟμΥΘΗΙΘΏΘΙΥ δοϊθοῦ!ο 1π ΔΒ 
[ϑδύθβ, δῃηἃ Π18 ἤοαὺῦ ψγἍἃ5 ᾿π ΡΥ 8|}Υ7 ΟΡΘη ἰο 81} Κιπαβ οὗ 
Κηον]θαρθ, ἔροίὴ ΑὐτοροΟΪορῪ ὕο Πθϑιηοπο] ορΎ, δα ἴγοτῃ ῬΏ1]ο- 
ἸΟΡῪ ἴο ΡΒγΘμοΙορΥ, ργον! θα ὑπ 6 βυδ]θοῦ ϑπαρα ἴῃ -οἱοργ. Τύ 
15. ὑΣ6 ὑῃαῦὺ ἢ6 α͵ϑὸ ρῥγοΐβαεβθα [ῃ6 ἰθαυηθα τη Β οοηὐθιηρῦ [ἴῸΓ 
ῬΟΡαΪΔΣ Βα ρουβϑυθιοη ; Ὀθαῦ, ὈΘΙηρ οὗ ἃ τθόγα ὑοϊθγαηῦ αἸΒΡΟΒΙ ΠΟΙ, 
ἢ6 νγαῖνϑα ἢ1Β5 Ῥγϑ] 6106, ἃ πα βῶνν ἢῸ Οὐ] ούϊοιι ὕο ΟΓΟββ- ΘΧϑυλἸ Ὠ]Πρ᾽ 

15 ψ]ἕθ δηα 411] ὑμ6 οἷα ἰδαϊθθ οὗ [ῃΠ6 Ὡθιρ ΘΓ ΠΟΟα ΟὨ ΤΥ 
Ὀ6ῃ81: 1. ΗἰἴβΒ θχϑυθοηβ δηα ὕποβα οἵ οὔμϑι 1οϑϑ] ρθη ]θηθῃ Ὑ6ΓΘ 
ΟἸΙΌΟΝΏΘα ὙΥΙἢ δαοοθϑθ, ἃ5. ἴῃ 6 ΤΟΒ 58. ΔΙΏΘΙΥ ὈΓΟΡΘ. 

Αὐὑὐ Μαοίθηιε 1 νβ ἀοοιηθα ἤο ἃ βθοοῃμα αἰβδρροϊῃθιηρηύ δὖ 
Ὁ06 ἤδη οὗ δὴ ἃρθὰ βύογυ- [βου Βϑη8 ἀθβοῦθα ΠΘΡ ἃβ ἃ 
δἰ Κρ ἀγαδιαν Νιρἠ δ᾽ ννογξαϊηηιθηΐδ τὰ ἃ οοτηρὶοθ δῃὰ 
πηθχραγρεῦθα δαἀϊθοη,. Βαῦ, ἤθη γοΙρ Θα 1ῃ ὑΠ6 Ὀδίϑῃοθ, Βῃ6 
ψὰΒ ἰοηα Βα ]ν νϑηθηρ, δηα ὑῃθ ἴδνν ὑπ]ηρΒ Ψ ΒΙΟῚ 1 Ἰατρα ουαὖ 
οὗ Ποὺ χοϊαοίδηῦ γηοαῦῃ 86 ὕἤο Ὀ6 δχρυγροῦθα ἴο ἃ ροϊηὺ οὗ ὑοΐα] 
ΘΠ Ὠ1 1] δύο. Αὐὑμιγα ἴδιηδ]θ---ἃ γθηονηθα ψ]00ἢ--- Ο ΜΏοΤΩ 1 

δα Ὅδφϑι θα ὕο Ὀυ11ἃ ὨΙΡῊ ΠΟρΡΘΒ, Βῃονγθα ἤδὺ αἸϑ0]108] ψυ]οϊςθά- 
685 ὈΥ͂ ἀγίηῃρ ἃ Βηῃογῦ 116 ὈΘΙΌΓΘ ΤΩΥ̓ ΘΥΓΙν 8]. 

ΤΉΏΘθ6 [βι]!υτὸ8 ΒἤοΟΚΚ ΤΥ ἴα ἴῃ ο]4 σψοιμθη---οὔ [ῃ 6 [ὩΓ 
56Χχ, δὖὺ 811] ανυθρηΐβ. Βαυῦ ὑμα ἰοσύαμο ὑμαῦὺ [ἀνοῦσα ὑῃ 6. [οΟἸ ΚΙ ουιϑῦ 

ΘΏΔΟΙΘα τὴθ, Ὀθίοτθ ἰθανυίηρ Μίϑίθηικ, ἰο [8}}] ἴῃ ψιῦ δὴ οἱα 
ΜΟΙ οὗ ῃ6 ορροβιύθ β8θχ. Κυὺ [18ύϑοβ, ὑποῦρῃ ἃ Π16Γ6 
Ὀθαγάθα πηϑῃ, γαβ, ἔχοι ὕῃθ βυπαθηῦβ ροϊηῦ οἵ νἱθνν, ψοσῦῃ δὖ 

Ιβαϑῦὺ ἃ ἀοζθῃ ογάϊπαγυ οἷα ἀϑιηθβ γο]] θα το ΟΠ. 
1 Ιουπα τὰ 1ῃ ἢ18 ΨΟΥΚΒΠΟΡ, Βιυ Πρ ΟΥΟΒβ- ορρθα ΟΠ. 8. ΓΆΒΗ 

τηϑῦ, ἢ 15 ὈΔρΟῪ ὈΤΘΘΟ 68. νν6]]- ὑπο κοα Ὀθύνθθῃ 0Π6 ἰζη668. 
ΤΠΟῸΡΉ Ὁη6 Ὄσηοι οἵ Ὀγοδα 8ογθβ τὴ ὕῃθ ν]Ἱοιην οὗ ὕΠ6 ἴον, ἢ6 
Ψ8Β. ΘΟΙΏΌΘΙ]6α, ὈΚ. ὑδ6 ταθτηοσν οὗ ραϑῦ Θχρϑυ θη 68 δὖὺ ὉΠ6 βϑηαβ 
οἵ Βυϊ!ραυδη ὈγΙρϑηαβ, δηα Ὀγ ὑῃ6 ἴθδι οἵ 511ὴ118. ὑγθαυτηθηῦ ἴῃ 
Ὅλ 6 Γαύαγοθ, ὕο Ρἷν ὑπ 6 ἤθθα]6 δηὰ 6}] ἴὺυ ἃ ᾿ἰνθποοά, 1η βῃογῦ, 
Κγι 1ἰαῖβοβ 85 ἃ ἰδίου. Βαὺ, 1κ ὑῃ6. Οτθαὺ Μεὶ---ἷ5 ο0]- 
ἰθϑαρὰᾷθ οὗ να, Παγγϊπσίον, ἴδτηθ--- ἢ νὰ ἂπ ᾿παϊνι 48] [ᾺΓ 

δον [15 βύδθοη. ΤῊῺ1Β5 Ὀδοϑίὴθ ρϑύθηῦ ἔτοπὶ ὑῃ8 ἸηϑΏΠΘΙ [ἢ 

ὙΠΟ. 6 γτϑοθῖνθα δηά θηὐθείαι ποθ τηθ6. Νούμιηρ' οου]Ἱὰ Ὀ6 
ΤΩΟΥΘ ΟΘΠΘΙΌΘΒ, ἰπαϊν, ῬΠΙΠ]ΟΒΟΡὮΙΟΔΙ, Θοσθηίσις, πα ἀΠΒΑυ ΟΣ 8] 

ὑῃϑῃ 15 ὈΘΠ ΘΔ ΙΟΟΥΣ ὑοναβ ὑῃ6 βύγαηρα οο]]θοῦου οὗὁἨ ὨΟΏΒΘΏΒΘ. 

]- 2 



4 “Μαεραομῖαμ. Μοίζίογεα 

Α ρἴδηοθ ὑβγουρῇ 8. ῬΔῚ οὗὁἨ ὈγΑΒ5- τη 6 6 βρϑούβοϊθβθ, ἀπ- 
ΒΘ ὈΙΥ ῬοΙΒοα Ὁ ἃ ΠΟΏΘΘΌΥ ΓΘ ΠΟΒΘ, βαθιβηθα ΚυΥ [δύβοβ 
ὑμαῦ Ὠ15 ν]βιύου ἢϑα ποῦ 0816 [Ὁ 80. ΘΟΙΩΩΟΠΡ]δΔο6 δὴ οδ]θοῦ 85 
ὃν ῬΔΙῚ οὗ ἰσοῦβούβ. ὙΠῸ τϑιδυ κα ]6 γτηθηῦδὶ ἃρΊ 1 Π6 δα]αβύθα 
Βιτηβ6} ἢ ὕο ὑὕπθϑθ ἤν οἰσουστηϑύδϑηοθθ. Τὴ6 [αγτσοδῦ, οὴ ψ]οῦ ἢ6 

ὉΥΘΘ ΘΙρΡΈρΘα δὖὺ ὑμ6 ταοπηθηῦ οὗ τὴῦ θηΐγαποθ, θυ ὕο ὑῃ6. οὔ ὺ 

Θηα οἵ ὑῃ6 5ῆ0Ρ, οὔθ οἵ ὕῃ 8 δρρυθῃηθοθθ 88 ἀθβρδίοῃμθα [Ὁ ἃ 
Ὀού]6 οἵ ϑυγϑοὶς δά ὑοῦβοοο, ἃ η6] 1ῃ ὕνχο ταϊη αὔδα Κν 1 1δῦβοβ 

νγ8.5 ὃν ὑΘΊ]ΟΥ ὑσϑηβίουγηθα. 
ΤΏΘΤΘ Ὀθίηρ' 0 ΟΠ ΔΙΥΒ ἴῃ ὕδ6 δϑῦϑ Ὁ 5 ῃτηθηῦ ᾿ν6 το η684, την’ 

σαϊάθ δηα 1, ἃ ἰα αγθόψιθ οχ ἢ 8 γυβῇ τηϑῦθ Β1Οἢ οονεγθα ὑΠ6 
ἤοοτ. 1 ῥιοάδισθα τὴγ ποῦθ- Ὀοοῖκβ, πα ΤΥ Πμοβῦ, αἰδϑι ἃ βῃοῦῦ, 

δια βοιηθυγῃδῦ ᾿στοθναηῦ Ῥγθίϑοθ ΘΟ οθυ σ᾽ ὉΠ. 6 Ῥο 0108] σδὔδίθ 
οὗ Ἑπτχορθ, ὑπ 6 Ὀ]οοα  ΙγΒΟΥ οὐ θυ οἵ ὑπ Μϑοθάοῃϊδῃ Οὐμι- 

τηϊδίθθ, δηά ὕμ8 ἰηβϑῦϊα}]8. ταρϑογ οὐ 08ῃ6 ἰᾶχ-ρϑύμ θυ υβ, 
Ραηρθα 1ηἴο [Π6 Βο:ΊΟυΒ. ὈυΒΙΏΘ88 οὗ ὕμ6 ἀδαγὺ. Τὺ 15 ὑσιθ ὑμδῦ 
815 αἰβοοῦσθθ 85. οἴὔθῃ Ἰηὐθυγαρίθα ὈΥ 81} 81] 0ὴ5. ὕο ταϑΟξουβ. 

Τογθιρη ὕο ἢ βιαδ]θοῦ 1ῃ μϑηα, 8η6 501]} πηοσθ οἴνθῃ ὈΥ ᾿τηρτο- 
οδ]οηΒ 8η6 Βῆοθβ δα ἀγθοβθα ὅο ὕΠ 86 δρργθηύοθθ, ἡ ῃο ργθίοστθα 

ἴο ᾿ιϑύθηῃ ὕο 611 τηϑϑῦθυ᾽β ἰδ]δθβ σαῦμου. ὕμϑῃ ἀοὸ ἢΪβ8 ψοσκ. ὙΥοῦ, 

ἴῃ 5ριὺ6 οἵ ὕμθβθ αἸρυθββίοηβ, Κι [1δῦϑοβ ὩΘΥΘΙ ΤΩΙΒΒΘα, ΟἿ᾽ 
ὑϑηρ]θα ὑμθ ὑμγθθαβ οὗ ἢ15. πδυγϑῦνθ. 

Μοδην 116 Ὠ15 Μ16 ΥΡΙνΘα, 84 ἴσου ἤϑυϊηρ' ρΊνΘη νϑηῦ ἴο. 

ΒΟΙῺΘ ὨδύθταΙ Ὡβῦο]Βησηθηῦ δὺ ὮΘΡ ἸΟΥα᾽Β. ἤονϑὶ σου ρδθίοη, 586. 

οΟἸ]ρ5θα 1ηὔο ἃ ΘΟΡΘΙ, ΗΘΙ Ῥχγούθϑίβ, αὖ ἢγϑῦ τηαύδογθα ἴῃ 8}. 
δΌΘΙΌ]6 δ8146, στον ἰϑιηὔου δηα ἰϑιηῦθν, δηα δὖὺ ἰαϑδῦ 1 ὑπουρύ. 
5η6 ἢ8α [8]160 Ὅβ]6θρ. Οἱ Ἰοοκιηρ' ὰρ, Ἀονγανοσ, 1 ἀϊβοονθυθα 
ὑμαῦ 88:6 τ Υ ΘΙ βὐοοα βρϑ!]-θουμα ὉΥ ΠΟΥ σι6α ὨΟΒΌΘΏΘ. 

ΘΙοαᾳθηοθ. 10 νψγὰ8 ΟὨΪΥ ἤθη {ῃ6 ἰαὐΐθ σοῦ Ἢρ ἃῃα Ὀδρϑῃ ὅο. 
ΤΟΙῚΡ ϑοαῦ ὑἢ8 τοοπι, ὑμδὺ 5ῃ6 [6]0 1 Βοὺ ἀαὖὺγνό ᾽ο ΘΧΡΓΘΕΒ ΠΟΙ" 

βίσοηρ᾽ ἀἸβδρρυορδύϊοη οὗ ὕπθ ρυοοθοάϊηρβι ῊΙΒ 5ὴ6 αἹα ἴῃ [Π6. 
[Ο]]οσΙηρ' ὕθυγαβ: 

“Ατῦ ὕποὰ ποῦ δβϑηῃϑιηρα οἵ ὑβμυβϑιῖ, Ὁ τὴν δυβθδηα 1 ΤΏοα. 
αἀδποοϑῦ 8ηα τηϑἰκθϑῦ [ΠΘΙΤΥΎ, 8Πα ΠΥ ῬΟΟΥ ὈγΟύθ 6. 85 66 αἀθδά 
ΘΟΘΓΟΘΙΥ ἃ. τηοη ἢ." 

ΤΠΘΥΘΆΡΟΩ 1 φοιοοινθα ἰηαὺ γι Τμαύβοβ δοίυδ!]γ ὙΟΥΘ.: 

ΤΟᾺΠα Ὦ1Β [62 ἃ Ὀ]8οΙς οσᾶρθ Ὀϑῃα ψβιο μδαὰ ποὺ γοὺ μά {ϊτπη6. 

ἴο ὑπ ΡΊΘΘη. [1 βγιηρδύμισθα σι πῃ Δαν [Ὁ δὴ 1ηϑύϑηῦ. 



7,6 Μοἰκίογίδί ὧν ασεοαοηῖα [τ 

Βυὺ 6 ποχῦ τηοηθηῦ 1 88 σοῃῃρ]θύθὶ Υ γθαβθαγθα ὈΥ ΠΟΥ 

δυβδηα᾿β τούοσ: 

“ Μιπὰ τῃγ ονῃ Ὀυδβίπθθθ, Ὁ ψοχηϑῃ ἢ ἢ6 ΔΏΒΘΙΘα, ρτᾶνοὶνυ, 
δαὺ ψιῦποιῦ ᾿πὐθυγαρύϊηρ' 815 να], “ ἃ πα 1 πον μον ἴο τηϊηα 
γταΐηθ. [Ὁ 15 ποῦ [ὉΓ ἀΏΒΘΘΙΩΪΥ 1ΟΥ ὑμαῦ 1 ἀδηοα; Ὀαὺ 1ῃ ΟΥΘΡ 
ὕο 5ῃον ὑῃ15 σϑηῃθίθιηδῃ ὕμθ βῦθρβ οἵ οὐῦ οουιίσυ ἄθηοθ. ΜΥ 

την 15 Βοιθηθῆς. Βαῦ ψοϊηθη οὀϑηηοῦ ΘΟ ΡΥ ἤΘ πα Βασῇ 
ΒΙηρΆ.᾽ 

Ηδνίηρ ἀθ]νθυθα {18 βθυοῦθ σοραϊκο ΚΥν [1Δίδοβ τϑϑαχηθα 
Ὧ15 βϑϑῦ, Ὠ15 Ρ106 ἃπα ἢ15 Βύουνυ. 

σόοι ΔΙ ΟΓ Ὠδρρθπηθα βομηιθῦμιηρ Μ ὨΙΟἢ 11} δῦγα θα ΘΥΘ ἢ. ΤΠΟΓΘ 
γινιαν ὉΠ6 οἷοβα σβϑιη ίδηοθ Ὀθῦύνθθῃ ΚΥΣ [1ϑύβοβ 8πα ὑῃθ 

Οτοαῦ. Μ6]. Α οὐϑύοιηθι ψὰ8 δϑηπουποθα: ἃ Ὀ15 Τα, 0 
ψϑηΐθα ἰο 5866 Μαβύθι. οἡ ὈΌΒΙΏΘΒΒ. 

“«“Βαβίηθ85 δηα ΤΌΣΚΘἝ Ὀ6. ἀδιηῃθα ! ἢ ὰ5 ὕῃ6 οιηρῃϑύϊο 8πα 

ὨΙΡΉΏΪΥ Ὁποοτη ΓΟΔ] ΘΏΒΜΘΙ, ΘΟΘΟΙΆΡΘΗΙΘα. ὈΥ ἃ νγ811-ασηθα 
Βῆοθ αὖ {Π6 ἢθδα οἵ ἃ ὑγυαδηῦ ΔρΡΓΘηὔ]ΟΘ. 

ΤΙ τηβιθῖθα ὑπᾶὺ ἰγν Τ]ϑύβοβ βῃου α ποῦ πϑοϊθοῦ Ὦ15 ᾿ηὐθγθδύβ 
ΟἿ ΤΩΥ̓ ϑοοουηῦ, 8η4 5816 ὑῃδῦ 1 Βῆοι"]α Ὀ6 ΘΧΟΓΘΙΩΘΙΥ ΒΟΙΤῪ 1 ἢθ 
Ἰοβὺ ΔΗΥ ΤΔΟΠΘΥ͂ ὑΠΓΟΌΡὮ Π15 ΠοΒρι δ ὐγ. 

“ΝΟΏΒΘΗΒΘ, 510} ἢθ6. ὑῃπαηαθγθα ὑδοῖς, “ δῦ 15 ἸὩΟΏΘΥ, 

ὙΠ ΘῺ σΟΙΏΡΆΓΘα ΜΠ ὕμθ ϑαὐιβίδουοῃ οἵἨ δοῃνθυβίηρ' 1 ἃ Ἰηϑῃ 
{πκ γου 7 

1 αὐνοιηρίθα ἤο ὈΟΝ ΤΥ ὑμϑηῖκθ [ὉΓ ὕἢ 6. ΘΟ] θηῦ 88 
ΘΥΘΟΘΙΆΠΠΥ 85 ΤΩΥ δύ θπαθ. ὁ ὑμθ Πόρου ροϑυιτζθα. 

10 νὰθ αἀδικ εἴ 1 ἰοῦ ΚυΥ [μδΐβοβθβ οορνθυ- ϑύοοηθα 

δϑῦδ ὈΠΒΒιαθηῦ. ΟἿ ΤΥ ΨΜΦῪ οὖ 1 ὨΘΔΙΥ [6]] ονοῦ 8. οτονψα οὗ 
51:18}} ΜΙ θη κιοῦθϑ, γγο, Ἀδνιηρ ὈΘΘῊ ΘΡΡΙΙΒΘα οὗ ὑῃ6 ἔδβοῦ ὑπμαῦύ 

ὉΠ6 76 ἡ ΡῈ. ρ]ουοαβ. ἀοϊηρβ Ἰὼ ὍὉΠ6 Βῆορ, ἢ8α ρσαύῃοσθα ουΐβιἀθ 

ὍὉ86 ἀοοῦ ἃηὰ ψ616 Θᾶρ ΤΥ, ὑμουρῇ ΠΑ] Ύ, ΠΙβύθηϊηρ ὑΒΓΟυΡἢ 

105. ΠΌΥΏΘΥΟΙΙΒ. Τη ΘΙΒΌΙΟΘΒ. 
ΑἸ] τὴν βαρδθαιιθηῦ ΘΧΡΟΥΊθηοο8. δὺ ΜοΙθηΙ ρ816 Ὀθϑιθ 015 

ΘΥΘΥ-Τ  Θι οσϑ Ὁ]86 Ἰηύθυνθνν ΜΙ ΔῸΥ αγθαὺ Τ81]ογ.. 
ΜΥ νἱϑιὺ ἰο Ῥουγύχ, ὑΠοαΡ ΘΧοθθαΙ ΡΥ γα] ἴῃ οὔ οΣ 

Το ϑρθοῦβ, ρῬιόνθα ΘΟ ΡΘΥΔΌΙΨΘΙΥ ὈΔΙΥΘῺ οὗ γϑβαϊβ 50 ΤᾺῚ 85. ΤΩΥ͂ 

ΒΡΘΟΙΑΙ οὈ]θοῦ οἵ Γϑϑθᾶγοῃ ννὰ8 Θοποθσηθα, 1 Ὀυπα ῃ6 αἰδύγιοῦ 
ἴῃ δὴ υπηδοῦθ]θα οομα! 0, δπα ὕη6 ΤᾺΣ ΚἸ5ἢ δυύοΥ 0168, ῬΔΙΟΪΥ 
ἔγοτα βΡἜῈΠΌ]η6 ἴθι ἰοϑῦ 1 βΒῃοι]α οοιὴθ ἴο ρυιθέ δηα ρϑυΌΎ ἸΌΤΩ 



θ6 εαςοραομίαγν ἢοϊκίογο 

8 ΘαΌΔΙΪΥ ΠΙνΘΙΥ ἈΡΡΥΘΠΘηδιοη ὑπαὺῦ 1 τηϊρὶιῦ ΒΡῪ ὑμ6 πδἰθῃ6 885 

οἵ μ6 ἰδῃαὰ δῃηὰ ὕπ6 νγοιοῃθαάμθαβ ὑμθγθοῖῦ, Δ] θα τὴ 1100]6 
ΠΙΡΘΥΌΥ Ὸγ [ΟἸΚΙοσθ. Τὸ ἴαὐθυνὶθν ρῬϑορὶα μου αν τηϑϑηῦ 
σούθηρ' ὕθτῃ ᾿ηὔο ὑχοι]θ, δηα ὕο ὍΘ βθθὴ ὑδκίηρ' πούθϑ ψου]ά 
ἢδινθ γϑϑα] θα 1ἢ σϑύθηρ' Ἰηΐο ὑγοι Ὁ]6 τη 86}. Α1] ΤΥ ΘΠΘ.ΙΤΊΘΒ 
δά, ὑμογϑίοσθ, ὕο θ6 οοηδποῦθα νι 6 υὐτηοβῦ ΒΘΟΥΘΟΥ δηα 8]] 

ΤῊΥ͂ ΜΤΙΌΠΠΡ' ὕο 6 ἀοη6 ΜΙ} Οαγύθϑ! 5 αὐ αν ἢ ΟΙΟΒΘΙΥ. 
ΕῸΣ 0818 Ὁῃβύοοθαβ 1 νὰ8. ΤἹΟΠ]Υ οομηρθηβαίθα αὖ ΝΙργῦδ. 

Τὴ ὑμαῦ ὕονηθῃρ 1 ἢ8α ὑμ6 ὈγΊγ]θρο οἵ ϑῖησ ὕπ6 σαρϑῦ οἵ 
8 ΘΔΙΌΠΥ ὙΘανΘΙ, ΜΏΟΒΘ ἸΟΟΙῺΒ [ὈΓΏΙΒΠΘα, οιηρ]ογυιηθηῦ ἴο ἃ 
ΘΟΠΒΙἀΘΙΆΪΘ ὨΌΤΡΟΙ οὗ ἤϑῃαβ. Η1θ ψΟΥκΙηθη ΘΙ ΘΆΒΙΪΥ 
᾿παἀυοθα ἴο αἸούαῦα ὑο Τὴ6 β6ούθβ οἵ ὕῃθ βοῃρδ ψΙΌἢ ΜΏΙΟῊ ὑπο ν 
Ὀαραλ]δα ὕπο ὑθάϊαχῃ οἵ ὕμιν ἀδυ]οηρ [01], ἡ Ὦ1]6 ΤῸ ΟὔΘΥΒ 
ΘΓ ΚΟΥ 156 ῬΙΘΒβθα το ὕῃ6 βϑύνιοθ οἵ Εὐμποίορσγ. ὅ8ο ὑμαῦ 
θη 1 ἀοραιίθα 1 δὰ βϑνϑύβὶ ποΐθ- Ὀοοδ 116 σιν τα ]01- 
ἰδτϊουβ ΤΟΥ ῦϊοη. Οἢ τη6ὴ 8Ππα ὑπίηρθ. [ἢ {818 ρΙϑοθ 1 αἷἶβοὸ 
δά δῇ ορροχύπηϊυν οἵ δββιβύηρ' αὖ ἃ Ἰοοδὶ ἀϑῆδθ ἴῃ ἐΠ6 “ τ166]6- 

Βρϑοθ᾽ (μεσοχῶρι) οὗ 06 ν]]ᾶρ6. Βαῦ τὴν τϑϑάθυβ ν01}] ὉΘ6 Βρᾶγϑα 

ὉΠ6 ἀδβοσιρύϊοη οὐ ἃ ἔπ πούϊοη ΨΏΙΘῊ 15 1 ΠΉΙΌΘΙΥ ΤΟΥ͂Θ 1 ΘΓ ΘΒΌΙΡ' 
ἴῃ γϑϑ] 1186 ὕμϑη ἢ ῬΦΡΘΥ. 

ΤἼΘ ὑῃίηρ ψ ὨΙΟῊ ἸΏ ρΥΘσβθα τὴθ τηοϑῦ ἀθορὶν ὑγουρῃοῦαῦ ΤΥ 

ἴον νγ885 ὕΠ 8 δϑῦοῃ:βῃ]ηρ' [8 1} 1ὐγ τι ἢ 1 ο ἢ ὉΠη6 ῬΘΟΡΙΘ ϑηΐογθα 
1ηὔο ὕπθ βριγτὖ οἵ ὑμα θηύθυριιβθι Τμδῦ 1 νψὰβ ὑῃα ἢγϑὺ ρϑύβοῃ 

γγ 0 ἢ8ϑα Θουὐϑὺ θχρίογθα ὑῃ6 σουηΐγσυ τι ὑπ ἀνοννθα ρύυχροβθ οὗ 
ῬΙΟΚΙ Πρ ἊΡ οἷα ψινϑϑ᾽ ὕϑ᾽65. δα Βα ρθυβυςιοι5 88 Θυιαθηῦ ἔΠΌΤΩ 
006 ΒΌΓΡΙΙΒΘ 8η6 ΠΟΥ ] Υ ΜΙ ἢ ὙΥΒΙΟῊ ΤΥ ἢγβῦ αι ΘΘΌΟΩΒ ΨΘΓΘ 

ΘΥ̓ΘΥΎ  ΠΘΓΘ ΓΘΟΘΙνΘα ΟΥ̓ (ἢ6 ροϑϑϑηΐβθ. Ὑϑὺ ὯῸ ΒΟΟΠΘΙ ΜΘ16 ὕΠ 61: 
ἔθαχβ οἵ Ὀθιηρ' 0Π6 νἹοῦ 8 οὗ ἃ. ρυϑοῦϊοα) 1οἶκα ἀ15ρ6116α ὑμϑη ἐμοῦ 
θυ] ὑῃ6 βῃγθνγαθϑῦ σοι ΡΥ ΘΏΒΊοη. οἵ ὑπθ παύαγθ δηα γα] 
ΟΥ Ὁ06 ψοῦκ. Ι͂Ὼ 0815 1 οοὐ]Ἱὰ ποὺ ἢ6]0 ὑβιη]τιηρ ὑμαὺ 06 

Μδοθαοηϊδη [Ὁ]. ῥγθβθηΐθα ἃ τηοϑὺ ἢαύθουϊηρ οοηὐγαθὺ ὕο ὑῃ6 
ΤΌΓΩΙ ρορυϊαύϊοηῃ οἵἨ νγϑβύθσῃ ἰϑθαβ. [4 Ὁη6 Ἰαῦῦθυ ὑΠ6 . 816 

ϑύαΓΆ ΠΥ 5. οὗ αἸνα]ρΊησ' ὑμ6 1 ΟΠ ΘΥΊΒηθα Ὀ6]16 5 ὕο ἃ ΒύχθΏΡΌΥ ; 

Λυῦ 10 15 Ὡοῦ αἰ ἤοα]ς ὕο ονθγοοιηθ ὑπ 61 Βγηθθθ. Α [1{016 ὑδοῦ 

1Ὲ. Ἰηοϑῦ οδ5685 δηα ἃ [100]6 51] ΘΙ 1ῃ ΒΟΠῚΘ. 816. Βιποιθηῦ ὕο Ἰοοβθῃ 
ὑμοῖν ὈΟΠΡΌΘΒ. 

Απούμου. δη6 τηοῦθ ἰου πα 16 οὐϑύθοϊθ νσγὰθ 8. ΒΒΡΙΟΙ ΘΙ 

ὑμαῦ ΤΩΥ ΟΟΤΟΒΙΟΥ τγὰθ ῥγοιηρίθα ὈΥ̓͂ Β᾽ΠΙΒΌΘΥ τηούϊγθϑ. ΤῊΘ 
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ΟἸυβύϊδηβ ἴῃ ΤΌΚΟΥ 816 80 ἔγϑαιθαῦν Βαγαθβοά ὈΥ 086 
δια Πογιῦ165 οἡ δοοοαηῦ οὗὨ [61 πϑύϊοηϑὶ ΔΒΡΙΓΑ ΟῚ 5 8Π6 ρο 1168] 

Βυιραῦῃ]θ5. ὑμδὺ ἃ ΠΟΥ -ΟΟΙΘΙ 15. ΔΙ να γ8 δὴ οὈ]θοῦ οὗ τηϊδυγαδβῦ. 

Εὔνουν ΒΟΓΘΩΡῸΓ 18 ἃ ἀδύθοῦινθ αὐ} μῃ6 85 Ῥγονθα ἈΙτη561} ἴο 

Ὀ6 δὴ ποηθϑῦ τηϑῃ. ΕῸΣ 811 ὕῃθ88. γθδϑοὴβ 1 15 Πηρϑγαῦννα ὕο 
ΒΡΡΥΟΘΟἢ ὑῃ6 αι ]6 ἴΟἸἸκς ὑμγοῦσῃ ὑπο Ὀούθοσα ἢ ὑμοβθα ψῆο 

ἃγ6. ἔτθϑ ἔγοπ ΒΌΡΘΥΒΟ ΠΟ ὑμθιηβθὶνθβ, δηα δῦ ὕῃ8 βϑίηθ Ὁ1Π16 8.6 
ΘΠ ὔθηθα ΘΟ Ρἢ ἴο δρριθοῖαῦθ ὑῃ8 ᾿τηρογίϑησθ οἵ {868 βύυαν οἵ 

ΒΌΡΘΥΒΌ ΙΟΙ δηα δοατύθουϑ Θηοαρῇ ἴο χοῦ ὑῃθ 1 Ἰηἤ]θηοΘ. οἢ 
0ὉΠ6 βύπαφηὐβ Ῥθ μα] 70 ῥθορίθ οἵ 0Π15 οἶδβϑ 1 βϑίάοιη δρρθα]βα 

1ὴ 81. ΤΉΘΙΓ πϑύϊνθ ἉΓΌΔΏΙΥ, αα]οἰκοηθα ὉῪ 06 ΟὙθοϊκ᾿β ἰόν 
ἴον. ὑῃ 6 ΕΠρΊΒῃτηδῃ, ταϑαθ ὑπθίὴ δἰναυβ ΤΟΥ ὕο ρΪδοθ ὑΠΘῚΓ 
ΒΟΥΨΙΟΘΘ δῦ ΤΩΥ͂ ἀἸΒΡο581.1 ΟἿ ΟἿδ οΟὐσσαϑίοῃ 8]0ὴη6 1 [81|64,Ὰ, δῃηά 
ΤΩΥ͂ ἴδ] 16 ἀθϑοῦνθβ ὕο Ὀ6 τϑοογθα ἃ8 ἃ ψϑυμηρ' ὕο οὔμθτθ. [{ 
Βῆονβ μον ὕΠ6 ψοῦκ 15 ποῦ ἴο Ὀ6 ἀοη68. 

Τὺ Βαρρθηῃθα 1ῃ ἃ 5π|8}} νυ] ]Πῶρθ οἢ δ 6 δαβϑῦθυῃ οοδϑὺ οἵ ὑῃ6 
ΟἸμδιοιαϊὶς Ῥϑηΐηϑαϊδ. 1 δὰ ὕδθθὰ Ἰηἴουτηθα ὑμαῦ ὑψο οἱὰ 
ψΟΙΏΘη, ΜὴΟ αὐνοὶῦ 1 8, οουΐϑιη οοὐναρθ, ΟΥΘ. ΘΟηΒΙουθα 0ῃ6 
ουθδῦθϑυ νη δα Ποῦ 165. οἡ [ἌπΘΓΘ] ἰϑιηθηΐβ. Οὐημπαθηῦ ἴῃ 

ΤΑΥ͂ ΟὟ ῬΟΥΥΘΙΒ οἵ ρουβιδϑίοη, 1 πθρ]θοῦθα ὕο βθοῖγθ ὑἢ 6 βαρρογῦ 

οἵ 8. Ἰοοδὶ τηϑρηϑῦύθ ; Ὀαὺ 1 [ουυ σιὐἢ ργοοθθαθα ὕο ὕῃ6 ἃροάθ οὗ 

ὑ6 Μάυβθθ, πούθ- θοοΪϊς 1 ἢβϑηά, δα οχρίϑιημθα ὕο τῇθη 086 
οὐὈ]θοὺ οἵ ΤΥ νἱϑιῦύ. Α8. βοὺὴ 885 ὕμθ τηθϑηϊηρ' οὗ Τὴν ουγϑηα 

Ὀγοΐκο οὐ ὑμὶν 1τηὐϑι Πρθηθθ, ὑμθιῦ ΚιηαΪγ ἴδοθθ αϑϑαηθα {86 
δϑρθοὺ οἵ ὕῃ6 Εὐυηιηθη!θβ Ἰὼ Ρυϊβαϊῦ οἵ ἃ τηϑἸ0166 : 

“ὙΠ δῦ 1 ὉΠ6 Ὺ δχοϊδιμηθα θούῃ 1ῃ οη6 σοῖςθ, “ὙΥοῦ ροοα-ίοΥ- 
ΠΟύΒΙηρ ! Υου γαρῶρθομα ἢ Υοὰ ψϑηῦ ο ΠΟ] τιι8 ἋΡ ἴο ΤἹΘΙΟ]6 
81} ονϑὺ ὑπ ψοῦρὶ 7 [5 ὑπαῦ νῆϑὺ γοὰ τϑϑῃ, θἢ 9" 

1 δϑϑαγθα ὑπθι ὑπδὺ πούμιηρ' ννὰ5 [αὐ 6 ̓ ΤΌΤ τὴν ὑδμοιρ 8. 
Βαυὺ Τὴῦ ψογὰβ δα Ὧο οὔπον οῇθοῦ ὑῇδη ὕο Ἰη θη} 7 086 οἷα 

αἀδιηθδ᾽ ὁἤοΪοσ, 8ηα 1 ἰουπα 1τὖ δανιβαῦϊα ἴὸ ὑδαῦὺ ἃ Ὠδϑὺυ δῃηὰ 
ἈΠαΙΡΏ]Π6α τούγσθαῦ. Α8.1 ἢδθα, ἸὩΥ ϑϑυβ ΘΟ ὉΠ 66 ΤἹΠΡΊΩρΡ' ΜΙ 

ὉΠ6 58}11}} δοοθηΐβ 8Π6 ΔΏΡΤΥ ΘΧΡΙ]ΘίΙν 65 οὗ ὑῃ 86 Θηγαρθα τηθηϑᾶθβ. 

1 γΥδϑηὺ οὗ βρϑοθ υϑηᾶθὶβ 1 ΠΡΟΒ510]6 ἴο ρσίνθ ἃ δοϊρ]θὺθ 115ὺ οἵ 8411} [ῃ6 

ἱπαϊνι 815 Ὸ ἢᾶγθ ΟὈ]]ροα τὴ8 ψ] ἢ ΤΠοῖγ δἱα. Βυΐύ 1 5πῃου]ὰ Ὀ6 ψϑῃὐίηρ ἰ 

Θογατηοη φογαθιίαας 1 Ρ 1 [Οὐοτο ἴο τηϑηθίοη Μ. Αὐμϑῆδθοβ, δὰ οἰποῖαὶ οὗ {Π6 

Οὐζοταϑ Βθσὶθ αὖ ὥδν8118, ψΟ βρδυθα Ὧ0 Ῥϑῖη5 1 ρογσβαδαϊηρ [86 ροδϑϑηΐβ, 

ΜΟΥΚΘα 1 πμ6 ουϑοοο-βίογββ, ἴο αΙΒοοβο ΘΙ. {ΓΘ ΒΌΧΘΒ ὕο 1η6. 
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Ι αἸὰ ποῦ τορϑαῦ ὕΠ6 θχαρϑιυηθηΐ. 
Οτθαῦ ρδῦῦ οὗἉ τὴν τηϑύθγιαὶ νγὰβ οο]]θοίβα ἀσσηρ ἰαῦθ ΒΌΤΊΤΊΘΥ 

8ιηα ΘΑΥΪΥ δαύατηη, 1 ὑμ6 ρθη 645 δηα ν]ῃθυδγαβ, ΠΘΏΘΥΘΥ 
086 το]αῦϊνθ δῦβθμοθ οἵ Ὀσιραηάθδρθ δηα δριυδύϊοη τοηάθγθα ὑμδῦ 

ῬΟΒΒΙΡΙΘ, ἃηα οἷ {6 τόδ β Μγ}116. ὑγϑνθ!] ηρ ΠΤΌΤΩ. Ομ6. ὉΪδοθ ὕο 
ϑηούμου. Οπἡ μα ἰαύῦθυ. οσοδβθιοηθ ΤΩΥ͂ ἔθ! ον -ὕγανθ]ουθ, δηα 

ΤΟΥ͂Θ ΘΘΡΘΟΙΔΙ]Υ ΤΩΥ τηυ]θύθουβ, ἜΥΘ τηϑθ ὕὅο ΒΌΡΡΙΥ τὴθ σι ῃ 
ἸηἸοστταδύϊοῃ. ΔΈΕΙΥ οἰὔθη ὑῃ6 βοηρθ ἢ ΏΙΟἢ ὑμθυ ομθογθα 
0ῃ68 ΨΑΥ 616 δῦ ὑπ6 Θοποϊπβιοη οὗ ὑῃ6 ΠΟΌΤΠΘΥ αἸούαὐθα ὕο τη6. 

Βυῦ τηγ Ὀθϑῦ ψοΥΚ 85 ἀοηθ ὈΥ͂ ὕπ6 οοὐὔναρθ ἤγϑβιαθ. 1 υσηρ 

0Π6 Ἰοηρ' δυθηϊηρθ Οἵ ΜΙΠΙΘΙ τὖ 15 ὕῃ 6 οαβύοϊη [ῸΓ [81111168. ὕο 
τηθοὺ δηα βρθῃα ὑῃ8 ὕϊη86 1ῃ β0018] ΘΟΤΩΡΘΏΙΟΉΒΠ10 (νυχτέρι). 

ΤῊΘ ψοϊηθη πῃ ὕπθϑθθ ΤΟΌΠΙΟΩΒ. ΟΘΏΘΙΘΙΪν Κοορ ὕὑμ61 Πϑηαβ 
ὈσθΥ Καιϊθπρ', δπα, οἵὁἨ οουτθθ, ὑμθῖν ὑομρΘ 5. ΡΌΒΒΙΡΙηρ. ΤῊΘ 
ἸΏ8ῃ 5106 δηά ἀἸβοιθθ. ΡΟ 01.056. ΝῸΝ 8ηα δρϑη δ. ΜΌΓΚ 
15. ἰδ] αϑι4θ, ὑπὸ αἀδρδαΐθ 15. δα]ουγσηθά, δῃηὰ ὑῆθυ 81] ἰιβύϑθη 

αὐ θηθιν ον ὑο ὑπ6 ὕα]6 νν Β1οἢ βοὴ ἃποιϊθηῦ ἀϑιη86 15 6] ]ΠΠρ' [ῸΓ 

6 Ὀοηοᾶῦ οὗ ὑμ6 γουηῃρϑύθιθ. ΟἿ βρθοῖδὶ οδοδβίοηβ, ΒΒ. ἢ ἃ 
ὍὉΠ68 Θνθ8 οὗ βδιηΐβ ἄδυβ, ὑθ56. σαῦθῃου!!"ρῈ ΘΒΒΌΤΩΘ 8 ΘΩΙΥΘΙΥ͂ 

ἔοϑῦϊνο ομδιυδούοσ. Νὸ ψουκ 15 ἄομρ, θαῦ ὑπ6 {]τὴ6 15 ἀσνούρα ἴο 

βίοτίθβ, ΓΙ 44]65. ἃ μα ΒΟΩΡΒ, Θη06. πον ἃ8 “ΘΙυθηρ-ρ ΘΟΠρΡΒ᾿ 

(καθιστικαλ). 
ΤῊ οἱὰ ΚΊΘρηῦϊο Ὀ8|18 18 816 8180 8511}} βαρ μοῦ ΟὨΪΥ ΟἹ ὕἢ 68 

τηοαηὐὔδίηβ θαῦ ἴῃ ὑμ6 ἢ6]45 δηα Ρ]Δ1η5, δηα 1 8} ρίϑοθβ ἡ ΠΘΓΘ 
06 δ. οὗ {Π 8 ρο]166 οδῃηοῦ τθᾶοῆ. ΝβΥύ, δὖ ἔϑαβίβ δη4 8118, 

8η4ἃ ΜΏΘΓΘΥΘΙ (ΤΥ Ἰκβ 16 σαῦμοιθα ἐοσθύῃου, ἃ τουηά οὐ ὕνο οὗ 
Ὁ “Ὀ6]1-τηοαύῃθα ρ]δ 585" 15. ΘΩΟΌΡὮ ὕο τηᾶκθ ὕμϑτη οᾶβῦ ἴϑδι ὕο 
ὉὍ86 ψΊη65 8η6 ΡἼΥΘ 5108] ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΩ ὕο ὑΠ 611 ρδύχιοῦϊο [66]1ηΡ8. 
Ενθῃ ἢ ὑπ ὑόν οἡ ὕῃ6 οοδϑὺ,  ὮΘΓΘ Βουθηδαᾶθβ 8δη6 ἰονθ- αἸὐ1685 

816 850 ΤΩ ῸΠΟἢ 1ὴ γορὰθ δηα Ὁῃ68 ΤΌΣΚΙΒ ΘΟΙΏΓΙΒΒΘΙΊ6Β5. Οἱ ῬΟΪΙῸΘ 

50 ΤΟ} [ἢ δυνιάθμοθ, ὑῃ6 ΘΡΙῸ 15 ποῦ ἰοσρούϊεῃ. Αὖ (ὑδνδ}]8 
Ι τηϑῦ οὔθ θυβθῃϊηρ δὴ Εριχοῦ διρῃ]δηαθν, ννἢο Ἰηνιῦθα τὴ8 ὕο 
ὃ ὕδινϑυῃ 8η6 ῬγΟΙΔΙΒΘα ὕο ΤΘρΡᾺ]6 τη6 ΜΙ “ΘΌΘὮ ΒΟΩΡΒ 8ἃ5. δὰ 
ΠΘΥ͂ΘΥ ὈΘΘη ποᾶρὰ Ὀοϑίογσθ.᾿ ΗὌθ [Ὁ1Π]||δὰ ἢ15 Ῥχογηϊβθ ὕο ὑῃθ 

Ιοὐῦοσ. θυ 8411] ὑῃ6 Πδθιθιέβ ΤΟΙ ΡΌΠΘ, ὍΠ6 βῃαύίθιβ Ὑ6ΓΘ 
Ῥαῦ ἀρ, δμα ὑμ8 ᾿ιρὖβ, ἴοσ ὑη6 ἴϑαν οἵ ὑῃῆ6 ΤΌΣΚΒβ, οῦ ὑσσηθά 

ἀΟΨ, ΤΩΥ͂ [ΓΘ Οἰθαγθα ἢ18 ὑῃτοδῦ δηα σομητηθποθα οὴ6 οὗ ὑῃθ 
μι αἀρϑὺ δηα τηοϑῦ ὑΒ 1 Πρ’ τη θα ὑμαῦ ἢδ5. ΘΥΘΥ δ588116 6 ΤΥ 
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681. Βγ [100160 8δηα [1016 Ὧ15 Θηὐμυβιαβηὶ σού 0ῃ6 Ῥούνου. οἵ Ὦ18 
ΑἸΒΟΥΘΌΙΟΠ ; Π15 ΨΟΙΟΘ ΤῸ86 8η6 5υ 6164 1201] [ῃ6 ουὴν ὃράτύ- 
τηθηῦ 8 ρθορ]βα να ὑπ βίδαιββ οὗ ἤθιόθϑ, ὕῃ 8 ἀδυὶς ΘΟΥΏΘΙΒ 
6 6 1Πυτηηϑύθα ιῦἢ {ΠπΠ6 ΒΡΙΘμοαΡ οἵἨἉἁ ἑἤθγοῖο ἀθϑᾶβ, δα 8 

ΟἸΡΟΥ ὑδνθι ΜὰΒ (Υϑηδίουγηθα Ἰηὐο ἃ ΤΟηϑηῦο Ὀδύ.]6-ἢ 6] οἡ 
γγΒΙΟἢ ΕὙΘΘάοχῃ τηθῦ δα ονθυοδηηθ ΤΎΣΔηΩγ. [1 ψγὰ8 ἃ ρϑύμοίις 

Β66η6, πού θη! ηρ' 105 ρτούθθα θηθθθ, ΤῊΘ ὕδνθιη-ἰ θοροῦ 
864 15 βευνϑηῦ ΨΘΥΘ Ὅ.6 ΟὨΪΥ ΠΘΑΓΘΥΒ. ὈΘΒΙ6 65 τυγ861. ΤὨΓΟΘΡΉ 
{86 αἴτα ἸΙραῦ οἵ ὑπ ὡραγύπιθηῦ 1 οου]α 568 ὑῃ 611 δγϑδ ρ᾽ ὑ θυϊηρ 
ΜΙ ὉὍη6 ϑουὺ οἵ ἤτθ ΘΟ ἢδ8 οΥΘ ὨΟΝ ΚΙπα]θα Τανο] αὐ] 08 

δηα ομϑηρθα ὑπ τη8Ρ0 οἵ δου ῃ- Εδβύθυη Εαγορθ. Α ἄθθρ Βι:ρῇ 
γγἃ8 ὉΠ 6. ΟὨΪγ Δρρίϑαβθ  ΒΙΟἢ ρστοοῦθα ἢ θη οἵ ὑῃθ βοῃρ; Ὀαΐ 
8 Ὀδᾶιὰ [6] τ] ἢ ]Υ τονϑγάθα. Ηδ ἢϑα τϑ]θνθα ἢ15 Τῇ ονϑῦ- 
Ὀυγάθηῃθα ἤρδχὺ δηα ἢδα αἷβδο βιοοθϑαβθα 1ὴ βὙὙ1ηρ' ὍΠη6 Ὠρθδγὺβ οἵ 
ἢ15 δυιθηοθ. Ἧθ θιηρίιθα ἢ185 ρδθ8 δϑηαὰ ἀδθρδιύθα ψιὺ ἃ Ὀτιοί 
“(Οσοοῦ π]ρῃ.ἢ 

ΟΥ̓ ὕὉ80 ὈΪ1ηΠα τοϊηϑῦτοΪβ Ψὴ)Ὸ ΟἼΟΘ ΘΥΘ 850 ῬΟΡΌΪΔΥ ὑΒγουρἢ- 
ουαὖῦ ὉΠ6 ατροῖκ ψουἹὰ 1 ἰουπα ἴδνν τοι ηϑηΐβ ἴῃ Μδοθάομια. 76 
ὑ]ῦ6. Πδ5. []1]|6 Οἢ 6.1} ἄἀδυϑ. ΟἿν. ΠΖαῦϊον πα ὈΔΙθΥΊβι ἤδνθ 

Ῥτονθα δἰικο [αῦαὶ ὕο 108 Θχιβύθῃςθ, δπαὰ 105 ἔϑν γϑργθδθηύαθνϑϑ 

οἶζα ουύὺ ἃ ῬγθοδυουΒ ᾿Ἰνϑ 1 Ποοα ὈΥ͂ ΒΙηρηρ' ὑχ6 ργοαποίβ οὗ ὉΠ6]Γ 

ΤΌΒΟΟ τῦβα δὖὺ νυ] ]ᾶρθ 8115 δὴ ψϑαάϊηρθ. Βαῦῦα ΥΘΙΊΟΒ, 
ὙΠ οτὰ 1 ἀθβοῦιθα οἰβούθγθ, Βθοῖὴβ ὕο ἤδνα ὈΘθὴ ἴῃ ΨΘΥΥῪ ὑγαῦῃ 
ἐ86 Ἰαϑὺ οἵ ὑμ6 Μϑοθαοῃϊδῃ ΤΩ] ΒΌΓΕ]5. 

ΕὙοΙΏ Β0ἢ ΒΟΌΤΟΘΒ 816 ἀτϑνῃ ταοϑὺ οἱ ὑπ τηδύθυδὶβ οαὺ οὗ 
ὙΙΟὮ ὑμ6 ργοβθηῦ ψουκ 88 ὈΘΘΠ οΟΙΏρ1]6α." ἔνθ Ώθγα {ῃ6 
1Π]ΟΥΤηϑύι ἢ 15 ποῦ αα1086 πϑνν, 1 νθηύασα ὕο ΠΟρ6 ὑϊιδὺ 1Ὁ τηδὺ Ὀ6 

Το ηα ἀ56 [ἃ] 8.8. ἃ ΘΟΥΤΟΒ ΟΓΘΌΙΟΙ ΟΥ' Θογγθούιοη δύ σϑὺ ῃδῃα οἵ 086 
ΘΧΡΘΙΙΘΠΟΘΒ Θίσθϑαν τϑοοραθα ΟΥ̓ οἴμθιβ. [Ὁ 15 ποὺ ὕο Ὀ6 ργο- 
ΒΌΤΩΘα ὑμαῦὺ 0815 νοϊαμηθ δχῃϑαβῦβ [6 ψγθ ἢ οὗ Μϑοβάομπίϑῃη 
[ΟΙΚΊΙοτΘ. [Ι͂0 ΟἿΪΥ τϑρυθδθηῦβ η6 ἢδγνοϑῦ σαύμθιθα ὈΥ Οὴ6 
᾿παϊνιάαδὶ οὗ ἸἸτη]ὐθα τηθϑὴβ ψ]ῦ]η 8. ᾿Ἰτηϊῦθα βρᾶοθ οὗ ὕϊπη6. 

1 δοηε ο Μοάσγη, αγδδδα, ῬΡ. ὃ ἴ0]]. 

2.Ὰ ργοδῦ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ 86 ὕδ᾽θβ. δϑη4 βοῃρβ οο]]θοίρα δα ἴο 6 ϑχοϊπᾶθᾷ δἰ ΘΚ 

Ὀθοδαβθ ὑΠ6Ὺ ΨΟΥΘ ἤοο Ψ61] ΚΏΟΜ ΟΥΕ ὈΘΟδαβο που ἰὰν θαυοηὰ {86 β6ορθ οὗ {16 

Ῥτεϑθοῦ γοϊασηθ. αὐ βοιὴβ ἰαύασα ἀδίθ 1 τὴϑὺ ἤδνθ δὴ ορρουύπ οὗ Ῥυ] 181 ηρ 

8 56] ϑούϊοῃ Ττότὰ ὑΠ 612. 
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Απούδου βύπαθηῦ ψιῦῃ ρυθδῦθυ ΓΘΒΟΌΓΟΘΘ ἂὖ ἢ15 ΘοΙηηδηα τηρῦ 

ἤπα δὴ δίδογτιηδύῃ νν6}} σουῦῃ ὑπ6 ὑγσουῦ]θ οὗ ρ θδῃϊῃρ. 

ΘΌΘὮ ἃ βύααἀθηύ, Βονθνϑυ, τα υδῦ ὍΘ ΟὴΘ ποῦ ΠΜ1]1πρ' ὕο ἴϑοθ 
ὨΔΡά88}10Ρ δῃὰ ἀδηρθσ. Ηδθ τησϑὺ αἷβδὸ θ6. οὔθ ρῬγθρϑιθα ὕο ἰοοκ 
ἼΡΟΙ ὈτΙρϑη 48 ΟὨΙΘΗ͂ν ἴῃ ὑῃ6 ΠΙρἢὐ οὗὁἨ δυχηδγ 65. ὑο {Π6 Θχοιΐο- 
τηθηὺ οὗ τοὰρὴ ὕτανϑὶ, δηα ἀροὰ ΤΟΣ ΚιΒῃ Οονογηχηθηῦ οΊο18}5 
8ὃ8. Ἰηὐουθϑῦηρ' ὈΘυ ΠΟ] ορΊοδὶ Ρῃθποιθηδ. ΤΉΘ56 α08}1Π Δ .ΙΟΉΒ, 
ἃ (ὐο]ῦ τονόϊνοσ, ἃ ΤΌΣΚΙΒἢ ἴοζ, ἃ ϑ:28}} ζυθαϊοηθ οὔθ, 8 

τηοάοταύθ βύοοϊς οἵ υτηοῦχ, δηα ἃ. ρἰθηὐα] βύοοκ οἵ 1ῃμβθοῦ- 
Ἰ]Πηρ' ῬΟΜΟΘΥ ΓΘ ϑιηοηρ ὕπθ δβο  αὐϑὶν 1ΠαΙ]ΒΡΘΏΒΘ 6. 1ύθυη 8 

οἵ Ὁ8}6 οοτηρίοῦθ Μϑοθάοῃϊδϑῃ ὑγῶνθ! θυ β οαὐῦ. Α Κοάδὶκ ΤηϑῪ 
ΟἹ ΤΩΔΥ ποῦ Ῥγόνθ υϑϑίαι]; Ὀαῦ 1 ΟΙΌΠΘΥ οαδθ 1ὖ Μ01}} αν ὕο Ὀ6 
ΒΙΩΌΡΡΊΘα Ἰηῦο ὕΠη6 ΘΟ ΡΥ ΟΥ̓ Πηροῦθα οἡ ὕπ 8 οἷθδῦ ὉπαοΥ- 
βύδηαιηρ' {μαὖ 1Ὁ 15 ποῦ δὴ τηΐθυηδὶ τηϑοῆϊη6---α Ῥοϊηῦ Οἡ ΜΏΙΟΝ 
ὑπ6 Οὐδύοιῃ Ἡοῦβο δαῦμου 165 16 5]ον ἤο Ὀ6 σοηνιηοθά, ἀ]6 58 

δυρατηθηῦ 15 ΤΟΙ ΟσοΘα Ὀγ ὈΔΙβ θη. Νούθ- θοοῖτΒ 8η6α τηδρ8 8ΓΘ 
ἴο Ὀ6 υϑοᾶ ΟὨΪΥ 1ῃ ὕὍπ6 ἀδτῖκς, ΠρΌΤΑΌΙν ΘΙ ΒρθδΚΙηρ': [ῸΓ 8 Βιρηῦ 

Οἱ ὑῃοβθ ΒΌΒΡΙΟΙΟΌΒ ΔΥΡΙΟ]6Β ΤηΔῪ Θϑ 1 ὕΠ68 ὑγάνθ!] ον ὑἢ6 τορα δύο 
οἵ ἃ βθογϑὺ Ῥο 108} ἀρθηΐ,---Οὴθ ἀθδ]]ηρ᾽ ΤῈ “ὉΓΘΆΒΟΏΒ, ΒυγϑυΡΌΤΗΒ, 
δηα 500115᾽---ηα 686 ο {Π6 δὺνκν γα ΘΟηΒΘα ΘΠ ΟΘ8 ἡ ΏΙΟἢ βυοῇ 
ὃν ΤΟΡαὐδύΙ ἢ τιϑ8.}}ν θη δ115, 160] 6] ηρ' ἃ ΤἈΡΙα ΤῊΘΥΟ ΠΟΘΙ 

δβοουῦ ἤο ὑπ πϑαγϑϑῦ βϑα- ρου. Τῇ ϑβοουῦ ΜΠ) ᾿παἀθθα Ὀ6 
ἀοβου θα 1ῃ οἴἥοια! ρϑυίθημοθ 85. 8 ρυιϑα οἵ Πομποῦγ, δηα ὑῃ6 
ΘΧΡΌΪΒΙΟΩ 85 ἃ ΒΙρΏ8) ργοοῦ οἵ ὕῃ6 ϑ'υ]δδμ 8. βοϊοιθα ἀθ ἴου ὑΠ6 
ὑγῶν Θ 1 5. βϑίθῦυ ἢ θα} ὑἢθ86. ροϊῦθ θα ρΡὨΘΙ]ΒΙῺ5. Μ11}}} ηοῦ ἰδ Υ 
ὉὍπ6 βιυαθίιοη ὕο 8ΠΥ ΔΡΡΥΘΟΙΔΌΪ6 οχὑθηῦ. 



ΟΗΑΡΤΕΗΝ 1|. 

ΤΗΝ ΕΟΙΚ-ΟΑΓΡΕΝΌΑΒ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΒΕΑΒΟΝΆ. 

ΤΙΜΕ ϑιημοηρ 6 ρϑδβδηΐτυ οἵ Μϑοθάοηϊδ 15 τηθϑϑυγσθα ποῦ 
50 Τ0 ἢ ὈΥ ὕΠ8 ΘΟΠμΘΗΘΙΟΠἃ] ΘΔ] ΘΔ ἃ85. ὈΥ ὉΠ 6 ἰαθοιγβ δηαᾶ 
[6ϑΌ1ν8}5 ΏΙΟΝ Δ1Θ ῬΙΌΡΘΙ ὕὅο ὕῃ6 νϑιΊΟΙΒ. ΒΘΆΒΟΩΒ οἵ 0ῃ6 γρϑι. 

Θροά-ἀϊτηθ, Ἀαυνοβῦ, δηα ντηΐδρθ ; ὑῃ6 Β'δαβϑὺ οἵ δῦ ἀθογρθ, οὐ 0Π6 

βθοπῆτοθ οὗ δύ Φομη---Π 686 ἃῖθ βοὴ οἵ ὑῃ6 δῃατηδυῖκθ τη 06 
ρῬϑαβϑϑηῦβ 16. Τὴ τηοϑὺ οἄβοβ [6 Βοιηδη ἀθβιρΉ δ. Οη5. οἵ ὑ}ῃ6 

Το 5, ΤΘΘΏΙΠΡΊΘΒΒ ὕο ΟἼΘΘΚ ΘΑΥ8, ἤϑνθ Ὀ6θὴ οουγαρύθα Ἰηὔο 
ἰουὴβ ὕὅο ΜΨΏΙΟΝ ῬΟΡυΪΔΥΓ ἸὨΡΘΏΘΙΥ ΔΒ ΥΘΘΟΙΥ ΔΒΒΙΡΘα ἃ 
Ῥἰϑυβιθ]θ ἀθτινϑίσοῃ ; 1ῃ οὔπϑυβ ὑΠ6Υ ἤδνθ Ὀθθη τρί ϑοθα ὈΥ 
Ὠ8η165. ἀοβουρῦϊνα οὗ [Π6 οσοιιρδύϊοηβ Ώ]Ο ἢ ἔογη Π6 ῬΓΙΠΟΙρΡΑΙ 
[δαύυσθ οἵ βνυϑυῦ τποηνῇ ; ΜΜΠ116 8. ὑμ1τα οἶδ88 οἵ τηοῃῇῃβ 15 που 

Ὅν ὕΠ6 πϑῖμθ οἵ ὑῃθ ρυθϑύθδὺ βϑϊηῦ ἡ οβθθ ἰθαβθῦ ὁοουΥΒ ΑἀΌΤΙΉρ' 

ΘΒ ἢ οὴ6 οὗ πθιη, δ οΠδυϑοίθυιθῦ]. δΡΡΘ ϑυϊοηβ θη ὑο ὑῃ6 
[ΟἹ Κ-σα]ομᾶδι ἃ γϑιθιῦ ἃηα ἔγοθθπθθθ Οὗ ΘΟ]ΟΌΙ ΒῈ0ἢ 85. ὉΠ6 
σοι] νϑΊ]Υ βθοὶς τὼ ὕὍῃ6. δυῦιΠο 18} δἰ γαϑηϑοῖβ οὗ τότ ὨΙΡΉΪΥ 

οα]υαγΘα οοτατητι 0165; ἃ ρΡΟΒΒΙ]86 θχοθρύϊοῃ ὕο {Π185 τα ]6 Ὀθίηρ 
Οἴουθα ΟἿἿΪΥ ὈΥ ὕὉμ6 ρῥιούυσθβαπθ ποιηθηοίαῦαγα οἵ ὑπ )αοῇ 

Τὴ 5, 8ηα ὈΥ ὕπθ βῃοχύ-νθα, Ὀθοϑῦβθ ὐθιΠποῖαὶ, τοῦσση ο 

Ναύαγο ᾿τυδύθα Ὀγ ἐῃ6 ΒΎΘηΟΙ ἀσπηρ ὑμοὶν Βθνο  αὉ]οη. 

ΤΏΘτο ἃτῖ6 ψι86 βονα αἰϊδορμθα ὕο θοῦ τηοηὐῇ ; βοῖὴθ 60ῃ- 

ὑϑιηϊηρ 86 ἔγαϊῦ οἵὁἨ ρᾶβῦ βχρϑυίθῃοθ, οὔϑυβ ἃ βΒῆχθνα ἔογθοδδῦ οὗ 

Ὁ86 ἔἑαῦαγο. Μϑῃνῦ οἵ ὕμθβθ ργοαποὺβ οἵ τυβῦϊο ἰοῦθ ἃγθ ΤΌΤΩ 
Ὁ1πη6 ὕο {1πΠ16 1Ιηβοεύθα 1η 08 οἤθδρ ρυθ]τοδύιομε---ἰζαφαηυΐα8---οἵ 

(ΟΠΒύϑ Ὁ] ΏΟΡ]6 86 Αὐῃθηβ, 1Οἢ 1 Βοῖὴ6 χϑϑρϑοῦβ ΘΟ ΘΒΡΟμα 

ἴο ΟὟ οχῃ Οἰαὰ Μοογθβ Αἰγηιαπαοῖ. ΜϑΏΥ τῇο8 ἃγθ ἴο Ὀδ 
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οα] 6 ἴθ ὑπ οουμύτν αἰδύσιοιβ αἸγθοῦγ ογΩ ὑῃ86 ῥθδβϑηΐβ 

ὑῃοϑιηβοῖνθθ Βαύ, ψῃρϑῦθμου ὉΠον 8ῖ6 δι ροαϊθα ἴῃ ὨΘΙ ὌΘΠΩΥ 
ΘΙ Ρἰοῦβ οὐ Πουτίβ ἔθου ἴῃ ὕμ6 ὀρθὰ 6145, ὉΠ686. Βα ΥΙΠΡΒ 
αν ὑπθὶν τοοὺβ ὅθ ρ 1ῃ ὑπ 801] οὗ ρορυϊαῦ οομνιούίοη. 16 
ΜΘΘΌΠΕΥ 15, οὗ σοῦυτβθ, 6 ὑβθὴθ ὉρΟὼ ]ΟὮ Ὁη6. ν]]αῦθ 8806 

ΥῊΟΒΟΪΥ ἸΙονθθ ὕο ΘΧΘΥΟΙΒΘ Ὠ15 ΨΊΒαΟΤΩ ; [ὉΓ 1 15 ἌΡΟΩ {86 θύμον 

ὑμαῦὺ ὉἈ66 ψ6}}-θοῖὴρ οἵἨ θοῦ βοσάβιηδη δα Παβρϑπαπιθη ΟΠΙΘΗ͂Υ 
ἀθρϑηαᾶβ. ὅϑϑνθυδὶ βρθοιθη8 οἵ Μδοθραοῃϊδη νγϑαύμον-ϊοσο Ὑ1}} 

θ6 ουμπά τῇ ὑμ6 [0] ΟΊ ηρ' ρΡᾶρθθ. ΑΒ ἃ βρΘηθυϑὶ γὰ]6 0Π6Υ 816 1η 
ΥΘΙΒΘ, ἴθ β8 86] ΘΟΠΟΙΒ6 δ5. Ὀθῆονοβ ὑη6. αὐδογϑηοθθ οἵ ἃ Ῥοραΐδῦ 

οὐϑοϊθ. Οἱ ὕξμθ οὔπου ῃδηᾶ, 1ὖ τηυσϑῦ Ὅδ6 σοηΐθϑϑθα, ὕ. 686 δοϊὴ- 

ῬΟΒΙΓΙΟῺΒ ΒΟ ΘΟ] ΠΙ 65 ΘΧὨΙ Ιῦ 411 ὉΠ 6 1ΠΒΘΏΒΙΠ1ΌΥ ὕο ΤΆγταβ ἔγοτα 
ΜΏ1Οἢ Βα υ τὴ 6. 1]Π1ῦϑταῦθ θνουυῆοτθ. Μοβῦ οὗ ὑπθβθ ϑαδρθβ 
ΒΘ ἃ5 ΜΙΘΘΙν πον ἰὴ Θουθμοιη Οὐθθοθ ἃ5. τῃθ ὑμ6 Οατθοῖι- 

βρθακίηρ ραγίβ οὐ Μϑοθαοηΐδ. 

{6 ἔοι» σ'ΘαβοΉ8. 

ΤῊ ὑυδαϊοηδϑὶ ἀἰνιδίοῦ οὗἨ ὑδμθ ψϑϑι Ιηὔο [ὉΠῚ ΒΘΘΒΟΏΒ 18 

ὙΘΟΟΡΉΙΖΘΟ ὈΥ ὉΠπ6 φροραΐαν τη86 ἴῃ ὑπ ἰο]]οσσιηρ' αΙΒΌΙΟἢ : 

Τρεῖς μῆνες εἶν᾽ ἡ "Ανοιξι καὶ τρεῖς τὸ Ἰζαλοκαῖρι" 

Τρεῖς εἶναι τὸ Χινόπωρο! καὶ τρεῖς βαρὺς Χειμώνας. 

“ΠΉΡΘΘ το ῃβ 816 ΡΥ Ωρ, δα ὕμγθθ ΌσΏσΏΘυ ; 
ΤΉΓΘΘ δῖ Αὐΐαταπ, δα μγθα θθῃ  Πύον. ἢ 

1 2,4. φθινόπωρον. 



ΟΗΑΡΤΕΈΗ Π|. 

ΨΑΝΌΑΒΥ, ΒΈΒΒΌΑΒΥ ΑΝῸ ΜΑΆΈΟΗ. 

ΤῊ ἤγβϑῦ τορίῃ οὗ Ὅπ6 ψϑϑὺ 15 ΚΟ 88 086 “ Βτβθάοσ᾽ 

(Γεννάρης), ὕῃ6. οογγαρύϊοη οἵ ὑπῃθ ὠϑίὴθ (το ᾿Ιανουάριος) 

Πδυιηρ' Βαρροβῦθα ἃ ΤηΘΘΏΪΩρΡ' ΒΟΟΘΟΙΙΩρ Μ06}} ψιῦ Ὁῃ6 τηδῖῃ 
ομδγϑούουιϑθο οὗ ὑπ6 πηοηδῃ ; [ῸΡ 1ὖ 15 δὖὺ 018. 11ὴη6 οὗ γϑᾶγ ὑμαῦ 
οδῦν]6 ἃγ ψοηὺ ἰο Ὀγθθα (γεννοῦν). [Ὁ 15 αἷδο 64}166 ὑη8 “ατραῦ᾽ 

ΟΥΓ “μοηρ Μοηῦμ᾽ (Μεγάλος οὐ Τρανὸς μῆνας), ἴῃ σομ Δα ]Β01η6- 
Ὁ1οὴ ἰο ΕΘΌΓΌΔΥΥ ; δηα ὑῃ6 “Ῥεαποτ᾽ (Κλαδευτής). Τύ 15 ροοα 0 
ῬΥᾺΏ6 δα ΟΥ11 ὕγθοθ δηα νΊηΘ65 1 ὑ}]158 τηοηὐῇ, ΤΟρΡΆΓ]6 885. οἱ 8]]} 
οὔθ᾽ ΘΟΠΒΙΘΘΙΘΙΙΟΏΒ : 

Γεννάρη μῆνα κλάδευε, φεγγάρι μὴν ξετάζῃς. 

Ὁ ]ὴ Φ8ΠΌΔΥΥ ἸοΟΙς ὑῃγ ρ]δηΐβ ἤο ῬΓΌΏΘ, 

Απα 6ρα που ποῦ 86 ῬΥΌρυθθα οὗ ὑῃ6 τηοοῃ.7 

ΤῊ6 ἴογοθ οἵ ὑπμ6 ᾿π]σηούϊοη Μ01}} 6. {ὉΠ]}Ὺ ἀρργθοιαῦθα ὉΥῪ 

ὑοθθ ψγῆο Κῆον ΠΟΝ ἀθοΡ δηα ὉπΊνουβα] 15 ὕῆ6 ᾿τηρογύϑηοθ 
αὐὐτιθαῦοα ὕο ὑπθ ποθ ὈΥ̓͂ ὉὍΠ6 ῬΟΡΌΪΆΙ τα]πα. 

ΑὮ ΟἸΏΘη 15 ἀγα ἴσο ὑῃ6 οὐβουνδύϊιοη οἵ Ὁῃ6 ψθαῦΠΟΥ 

οη ὑπ ΕἸΡΙΡΏΔΩΥ: 

Χαρὰ ᾿ς τὰ Φῶτα τὰ στεγνὰ καὶ τὴ Λαμπρὴ βρεμένη. 

.Α ΟΥΥ ΕΡΙΡΏδην δηῃᾶ αἀσϊρρίῃρ Βιαβύογ- 146 
Βϑίοϊκθῃ 100 δηὰ ρθη ὑβρουρ ὑπ οοπηΐγυ- 5146." 

ΤῊΙ5. 15 ὕΠ8 γϑνθιϑα οἵ ον ἘΠΠΡΊΙ8η δαθρθβ “Α ρυθϑθῃ Υ]6 
τηϑκο5 ἃ ἰαῦ ομυγοηναια, “ὐδηυδυν ἴδιν, 086 Ἰοτὰ ἢᾶγθ 

ΤΩΘΙΟΥ͂ "Ὁ 8ηα οὔμου' ῬΘΒΒΙ Ὠ}1Β016 ῬΓΟΥΘΙΌΒ ΜῸ6]1] πον ὕο γϑϑύμου- 
Ἰογιδύβ. 

1 360 Β. ΤΙ ϑιᾶβ, Τγεαίμον ΤΟΥ, ῬΌ. 10 [0]].; ΤῊΘ Βοοῖς οΓ θαν8, 6α. ὉΥ͂ 

Β. ΟἸδιῦουβ, ν0]. 1. Ρ. 22, 
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Α ρΐθοθ οὗ οὐ] ΡῪ ϑαν106 18 ΘΟ υθα ὈΥ̓͂ ΟΠ 656 ΥΤΗΥΓΙΩΘΒ: 

Πῶῆττα, κόττα τὸν [ΙΓεννάρη, 

Κόκκορα τὸν ᾿Αλωνάρη. 

Τὴ ΦδηυΔΥΥ τηᾶκο οὗ ἤθη ὉΠ Ρ]Ι6, 

Απα ᾿ϑῶνθ ὉΠ6 οοοῖὶς ἰο δῦ ἀη0}} {π|]γ.᾿ 

Μοδγιαῦν. 

ΕΘΌτυδτν (Φεβρουάριος) ἢδ8 δα 185 ἤϑῖὴβ ὑσσηθα Ἰηΐο 

Φλεβάρης, ΜΏΙΟΝ, Δοσοταϊηρ' ὕο ὑπ 6 [Ο]-οὐγμλο]οριδύ, τη θϑὴ5 [6 
“ὙρΙη-Β 6 16υ,᾿ Ὀθοϑαβα ἀὐτιηρ' ὉΠ15 τηοηῦῃ ὉΠ6 νϑῖηβ (φλέβες) οἵ 

088 Θϑυὺῃ ἃ 5 θη ι ἢ ψαύθυ---ϑὴ τἀθδ 180 θα ργθϑβθα ὈΥζ ον 
οὐ ἴΟἸκ ρρϑι]δύϊου. οὗ ὕμ8 τηοηνῃ  ΒΘΌσαδυν Π]1-αγκο. ΤῈΘ 
βαρ 1Ιᾶθἃ 15 δι οαιθα 1ῃὼ δ ΟἸΙΠΟᾺΒ 58: 

ὋὉ Φλεβάρης φλέβες ἀνοίγει καὶ πόρταις σφαλνάει. 

“ ἘΘΌΓΟΘΙΥ ΟΡΘῺΒ ΤΔΗΥ͂ ἃ ΘΙ 8ηα ΟΙΟΒΘΒ ΤΩΘΔΏΥ͂ 8. ἄοοΥ,; 

Ὁῃᾶῦ 15, 1ὖ 15. Ὅη6 ὄοδαϑθ οὗ Ὥϑην ἃ αβϑίῃ. 

Βαῦ, ποὐνιυιδύθησιηρ 15 ἔβγοοιῦυγ, ΕἸ ΘΌΓΧΔΥΥ 501} 15. 086 
ΓΟΥΘυΠΘΡ οὗ ὑῃ6. ὈΠ155[Ὁ] Ὁ1Π6 10 βϑύογθ [ὉΓ 8: 

Φλεβάρης κῃ ἂν φλεβίζῃ, 
Καλοκαιριαῖς μυρίζει. 

Μὰ ἂν δώσῃ καὶ κακιώσῃ, 

Μέσ᾽ ᾿ς τὸ χιόνι θά μας χῶωσῃ. 

“ΕΘΡΥΔΙΎ, ὑΒβοαρἢ 6 νϑίῃϑ Ὧ6. 50Χ068]], 
501 οὗ ΒΡΥΙΏΡ δα ΒΌΤΩΤΩΘΙ Μ011 ἢ. 51η6]]} : 

Βαῦ 1 Ῥουοῆϑῃηοθ 6 ψυυϑῦθ Ὁ] ρΤΟΥΒ, 
ἨΦ61] ὈυΥ ὧἂϑ θθηθαῦῃ ὑμ6 βηονϑ.᾽ 

ΒΘΌΥΘΥΥ 15 κού οὐ] θα Μικρὸς μῆνας οΥἡἮΎ Κουτσο- 
φλέβαρος, ὑμπϑῦ 15, “1100180 Μοηἢ ΟΥ̓ “Τϑῖὴθ ΒΘΌγαδυν. ἦ 

Οη Εἶθ. 2πα 15 οϑἰθυγαύθα 8 ἰβαϑὺ οἵ ὑπ Ῥαυγιποδύϊοῃ οἵ 

Ὁη6 Ὑιρῃ (τῆς Ὑπαπαντῆς), οὖν (ὑδῃαϊθιηαᾶβ ᾶυ. ΤῆΘ 

γθϑύῃμου Ώ]Ο ἢ ῬΓΟΥΔ1Ϊ8Β οἡ ὑδϑῦὺ ἀδΥ 15 δχρθοῦθα ὕο ἰδβὺ ἔουὺν 

αἀαγδ---ἃ ῬοΙΊοὰ ΜΏΙΟΝ ΟσΟΌΤΒ Θοηδύδυγ ἴῃ τηοάθῃ Οτθοῖϊς 

1: ΠῺ6 ψο͵ζα κουτσός "Ἰατηθ᾽ 15 ὈΥ͂ Βοῖη8 ἰἀδθηνῆθα τὰν {η6 ΑἸΡΘΏΙ8 ἰΚοιίσὶ 

ε110016,᾽ 28 ἴὴῇ [26 ψοταὰ ΚοαύΖζο- ]Δο, ΏΘΥΘ 1ὖ 15 βαϊὰ ἴο σηβϑῃ [1{{16 Δ Υ 8180}, 

ἴῃ οοπίγϑαϊδυϊηοίϊοα ἰοὸ [86 ατοαὺ δή] 5 οὗ {πὸ τηϑάϊδονδὶ Μεγαλοβλαχία 

(ΤΠ 6 5581). ΤΏ6 ἀθὰ8] ὑσϑηβ βίο 18 “Δ 116 ΟΥ̓ “ Βρίηρ," 8 ΘΡΙ δύ τϑἔουυϊην 

ἴο ὑπ6 ρχυοπαποιδίϊοιι οὗ 6 8.8 8, ΤΉ οΒ6 ἀουϊ γϑυ ΟῺΒ ΔΥΘ ρσίγθη πον 81] 

ῬΟΒΒΙΌ]6 γοϑθυναύϊοηϑβ δηἃ Βῃου]ἃ ποῦ ὈΘ ἔδθη ἴον πλοσθ ὕμδη πον ἃγ6 ψόυίῃ. 
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ῬΙΟρΡΟΒΟ Δ Ό]ΟΉΒ ΘΟΠΟΘΡΏΪΩρΡ 6 ψθαύμον δηα 18. 8180 [81Ὼ1Π18} 
ἴῃ ὕῃ6 (ΟἸΚΊοΓΘ οἵ τηοϑὺ Εασόρθδῃ οουηὐ165. ΤῊΘ ΒῸΡΟΥΒΌ ΘΟ 
αὐὐδοῃοα ὕο 0815 ἀδΔΥ 15 8δ'δο οοϊχϊηοῃ. 1 ΤὭοτηδΒ ΒΙΟΨΏΘ, 

1η 815 Κγνίσαν ΎΥΟΥΒ, ααοῦθϑ ἃ [ϑύϊη αἸβυοἢ Θχργθβϑῖνα οὗ ἃ 
Ῥᾶγ8116] Ὀο]1ϑΐ: 

51 50] βρθηάοβδοοῦ Μασῖα ραν βοδηΐθ, 
Μδ]οΥ" οὐἱὲ ρίδοιθβ ροβὺ ἔοδθυαση αὐϑῖὴ ἔα]ὺ δηΐθ ; 

ΠΙΟἢ 15. Μ6]1] τϑργοάσοθα τὴ ὑπ Ποιηθὶν ϑοοῦθβῃ ΓΏΥΙΗΘ: 

1 ΟδΔηα]θιίηδεβ ἀδὺ 6 ΟΥΥ 8ηα {81}, 

ΤῊΘ 4] οὐ ψΠΑΡΘΥῈ ὕο ΘΟμ6 8: Π6 ΤΉΔΊΓ. 

ΤΕ Οδηα]θγηδὲθβ ἀδὺ Ὀ6 νοῦ δηα ἴοι, 
ΤῊΘ Π8]7 οὐ ψΙΘΥ ΒΒ ρᾶη6 δὖὺ Ὑ]6.1 

Απούμο᾽ δοοίοῃ ργονουὺ τυϑίθυβ αἸἰβύχηουΥ ὕο ὑΠ6 “ογῦν ἀδνβ." 

ϑαϊὺ 15 αδΥ, οἢ γ6 ἀο0 γϑίῃ, 

ΕῸΣ ΟΣ ἀδνδ 1Ὁ “0111 ΥΘΙΏΔΙῚ ; 
Ξαιηὺ 18 αν, 8 γ8 6 ἔδυ, 
ΕῸΣ ΤΟΡΟΥ αἀδνβ ᾿ὁ Ψ11 ΣΤ] Ὧ86 ΤηΔ]11.3 

ΟὐδΥ αἷβο δι! άθ8 ὕο Ὁ}. 6 Βα ρθυβυι οι τῃ ἢ15 7 γίυτα: 

Ηον, τ οα νι ῖη ἔδαδὺ ὑμ6 ΜΘ κί ἸΟΎΘΥΗ, 

ΑΠα ΘΥΎΥ Ῥϑηύμοιβο βύσθϑιηβ ψιὺ ΠαβΌΥ ΒΠΟΎΤΟΙΒ, 

ΤνΙοΘ ὑνθητῦ αἀδΥβ 5181} οἱουαβ ὕΠ6 1 ἤδθοθϑ ἀγδίῃ, 

Απαὰ ψ ΑΒ ὉΠ8 Ῥανθιιθηῦ ψ]Ὸἢ Ἰηοθηβϑηῦ ΓΆ1η.ὃ 

ΘΙΤΉ1]ΑῚ Ὀ6]16 15. δὺθ 501} δηὐθυύδι θα ΟΥ̓ ΟἿΓ Οὐ [Ὁ1Κ ψ] ἢ 

γοργὰ ὕο οὔμϑυ ἀδὺβ δουῦ 18 ὑϊτθ οὗ γϑᾶγ, βοῃ 88. ὑῃ6 

190} οἵ σαδμυδγ; ὑμ6 180} (ὃὺ ἨΠΑΙΥΒ); ὑπ 29η4 (8 

γΙμοθηῦ 5); δ8ηα ὑμθ 2δὅνῃ (δὺϑὸ Ῥδ0]}᾽8) οἵ ὉΠ6 βϑῦὴῶβθ χῃοηδῇ “; 

ΜΉ116 086 1468 οὗ ὑπμ6 φμαγαηπίαΐηθ (1ῃ ὕμπ6 ο]α 5θῃ88 οἵ {Π6 "ννοσά) 
ΟΟΘΌΥΒ 1ἢ ΒΟΙ6 ΕὙΘΏΘΙ ΤὭὨΥΠ]68. ΘΟΠΟΟΥΏΙηρ δῦ Μόαδια 5 Π)ᾺγῪ 
(5 υἱν 8) δῃὰ ὑπ )ΔγΥ οἵ ϑαιηῦβ θυνδ1β ἃπα Ῥγοῦδιβ (ὅη6 19) 

1 Β, Ιηναγᾶβ, Ῥγεαΐμεν Τιογα, Ὁ. 20; ΤἼ6 Ποοῖ οΥἹ αν, νο]. τ. Ρ. 214. 

2. Ἐ. Τημνατιᾶβ, ΤΡ εαϊμον ΤΟΥ, ῬΌ. 87, 88; ΤῊ. Βοοῖ; οΓ Τϑαγ8, νο]. τ. Ρ. 672. 

8 ΒΚι. 188--6. 

4 ΟἹ [Π6 ᾿αϑύ τηθηθοηθαᾶ ἀδὺ ὑπ6 Ἰθαυηθα Χο ἴῃ 76 Βοοῖ; 0} αν 

(γ0]. 1. Ρ. 167) ἃ8. Ψψ6}} 85 Β. Τηννᾶσᾶβ (Ἡ δα μοΥ ΤίοΥῈ, ὉΡ. 15 [0]].}) Βῃου]ᾷ Ὀ6 
σοηΒα] θα ὈΥ ὑμοβθ 1πἰογοβίθα ἴῃ 086 Βα ]θοῦ. 

δ 511 ρ]ϑαῦ 16 Ἰοὰσ Ὧ6 ϑϑαιηὺ Μέααγα, 

11 ρὶϑαύ αὐϑήϑηῦθ ἸΟΌΣΒ Ρ]ὰ8 ἰδτὰ ; 

511] Ρ]θαῦ 16 Ἰοὺχ 4Ἃ6 ϑδιαϊηῦ ουνδὶβ οὐ ἀ6 ϑδεαϊηὺ Ῥγχοίδιβ, 

1 ρ᾽θαῦ αὐϑΥϑηΐθ ἸΟΌΥΒ δρτὸβ. 

ΤῊὴ6 Βοοῖ; οὗ Τϑαγ8, νο]. τι. Ρ. 68. 
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Μαγοϊι. 

᾿Απὸ Μάρτη καλοκαῖρι κὴ ἀπ᾿ Δὔγουστο χειμῶνας. 

“ς ΘΈΤΩΤΗΘΙ βοὺβ ἴὼ ιὺ Δίδροῃ δημα Ὑϊηὗου τὺ Αὐρυβὺ,; 

ΘΙ ὕΙΟΆΠ]ν ἀθοίαγθθ ὕΠ6 ῬΟραΪδι Ῥγόνουρ. [Ι͂ἢ δοοοσάϑηοθ ψ]ὺ ἢ 
0815. ΟὈΒουν δύο ΟἸΩΘῺΒ ΔΙῸ ΘΒΡΘΟΙΔΙγ ἸοΟΪκΘα ἴῸγ δὺ ὑΠ15 βθᾶ80} 

ΟΥ̓ 08 ννακοηῖηρ οὗ Ναύατο. Τῇ βιρῃύ οἵ ἃ ἰδυηῦ, [ῸΓ ᾿πβύϑῃσθ, 
15. ἃ Β'ρ ὑμαῦ ἢ6 ψῇῆο ἢ88 βθθὴ οὔθ ἢγβὺ Ψ1}} 086. ΘΧΟΘΒΒΙΨΘΙΥ [Ὁ η4 
οὗ βῖθαρ ἀυτηρ ὕ6 Βαμτηθυ, ὑπ ϑηϊτηϑὶ ὈΘΙΠρ' Υορϑγαάθα 85 ἃ 
ΒΥ 1200] οὗἩ 5]ούῃ. Τὴ ορροβιῦύθ οοποϊ υδίοη 15 ἀσϑψῃ ποτ ἢ 6 
Βιρῃῦ οὗ ἃ ΒΡΙΡΆΥ ἃπα σϑϑύ]θββ ΚΙα, 

Παχηρ ὑπ6 ἢγϑὺ ὕῆτερ ἀδγδ οὐ ὑ 6 πιο ὑμ6 ρϑαβϑηύβ, δπα 

ΤΊΟΥΘ ῬΔΙ ΙΟΌ]ΑΥΥ ΠΣ σῖνοβ δηα αἀϑαρὨοΥΒ, ΤΊ56. ΘΘΥΪΚ 1 ὉΠ 8 
ΤηΟΤ Ωρ 8Πη6α ΠΌΤΤΥ ὕο ὑΠ6 Π6]45, νγ]ηρ Πὺ ἢ Θϑο ἢ οὔμθν  ]οἢ οὗ 
ἐπϑῖη Μ11 Ὀ6 ὑπ ἢιβῦ ἴο ἤθδὺ “[Π6 Πθγϑ]α τηθ]οα θα οὗ βρυϊηρ.᾽" 
ΤῊΘ 08] οἵ [Π68 οθοῖκοο 15 ΔΗ ΧΙ ΟΌΒΙΥ Θχρθοίθα, ϑηα ᾿πΟΙτΥ 15 ἢΘ ΟΥ Βῃ6 
ΨΠ0 6815 1ὖ ἢγϑὺύ. Ραγύϊθα ἃὺθ ἴση θα δηα σορϑὶν ὕο ὑπ 6] 8 
ΟΠ ῬΌΓΡΟΒΘ 8δη4, δἃ5 500 88 1 15 ῃθαγά, ὉΠ6Υ ραῦμϑυ ψ11 ὈΘΥΓΊΘΒ 
δια Ὀγηρ᾽ θη μομθ. ΤῊ νοἱοθ οἵ ὕΠ6 ὈΪΤ 15 δοσθρύβα 85 δὴ 
ΔΒΒΌΤΘΩΟΘ ὑπαῦ ο]οοτην Μ]ηῦοΡ ΨΙᾺ 108 ἔτοϑύβ 8Πἃ ΒΏΟΝΒ. ἢδβ 

ἀορατγίθά, δπὰ νιῦῃ 1 Π88 αἰβαρρθαγβα ὑπ Ἡθοθβϑιῦυ οἵ Κϑθριῃρ 
᾿πάοογβ-ττθι ΠΘΟΘββΥ ὈΘΟΙ]]ΔΥΥ αἰδύαβυθα! ὅο ὑμθ. βουῦῃογῃ 
ὑθιαρογϑιηθῦ. ΘΡεηρ ΜΙ ἢ 115 σοπρθηῖα! ἔγθθάοτῃ 15 οἴοβθ ἂὺ 
μδηά. ΤῈ6 ἔγθθβ Ὀθρίη ὕο Ὀ]οββοῖὴ δηα ἴο Ῥυγδβὺ 1ηΐο Ραά, 

᾿αΡ6 164 ὑμογϑίο ὈΥ͂ ὑῃ8 βου βοι ῃ- Θαβύ υῚ Υ ὈΓΘΘΖΘ ὮΘΠΟΘ ΚΠΟΥΤΏ 

ἃ5 ῃ8 “ὕχθθ-Βυ 6 16τ᾽ (ὁ φουσκοδεντρίτης). ΤῊΪΒ 15. ῃ8. ρ]δὰ 
πιθϑβᾶρθ ΨΒΙΟΝ ὕμ6 οὕοκοο Ὀτίπρβ ὕο ὑῃ6 Μϑοθαοῃϊϑη. ΤῈΘ 

δηοΙθηῦβ τοραγᾶθα [186 δρρθδύϑῃοθ οἵ ὕμθ Ὀϊτὰ σὴ ἢ 51 0Λ118 7 

[δϑ ηρθ, 85. 18 βῆονῃ Ὁ Ηδβὶοα β ψογάβ: “ἤθη Ὁῃ6 ὀὔοίοο 

ὈΘρΊη8. ἴο ΟΥ̓ οὐμοΐοο ! ϑιηϊάϑὺ ὑΠ6 ἴθ]ρθ οὗἩ Ὁ88 οὐκ δῃὰ ἢ}1}5 

[86 μοαγίβ οὗ τχϑθῃ οὐϑὲ 6 Ὀουηα]6858 θαυ ιῦ 10Υ...... Ἢ 
Ἡον υθῖ, 0Π6 Ἰηοάἀθι βᾶρθ ΨΨΘΙΏΒ 15 ποὺ ὕο Ὀ6 ῬΓΘΙΊΔΙΙΒ 1 
Οὐτ τΓο]οϊοίηρθ; [Ὁ ἕνας κοῦκκος δὲ κάνει τὴν ἄνοιξι “ΟἿΘ 

ουσκοο ἄο68 ποὺ τιϑκθ ἃ ΒΡ. ΠρΡ', δΠοῦΠ 6. βϑαυϊτηθηῦ Μ᾽ ΒΊΟἢ ἤ μα 

105 Ῥτοϊοῦγρβ 1ἢ δη ϊααϊγ. 

1 ὙΚ, απᾶ Ὁ). 48θ--7, 

2. Ορ. [Π68 δποίθηξ φσουθιῦ μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, Αὐἰδί. Εἰ. Ν. τ. 7, 1. 
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ΤῊΘ νΘΥῪ δη οΙραύοηβ Μ ΏΙΟ. τῆϑκθ ὑῃ6 [ἈΓΠΔΟΣΥ 8η6α 0ῃ6 
ΒΠΘΡΠΟΥα ΤΓΘ]ΟΙ66. 81:6, πϑνουύθθθβ, 8 βΒουσοθ οἵ ρυιοῦ ο ὑῃο86 

ΜΏΟΒΘ ᾿Ινϑ]Ποοα ἀδθρθμαβ οἢ ὍὉΠ6 ἀυγαύοη οἵ “Κϑϑὴ ψηλύου.ἢ 
ΟἸδΥοοδ  - ὈΌΤΠΘΥΒ δύθ 6 σαοκοο ψοβθ ποῦύθϑ δϑηῃοαηο6 6. ὕπθ 
ΔΌΡΙοϑοὴ οἵ ἥπθ ψϑαῦθου. Μιβοβίθνοιιβ ἈΥΟΠΙηΒ ὑΓμ ὉΠ15 οἱτ- 
οατηδύδηοθ ὕο ϑοοουαμπύ δηἋ ἀθὶιρηῦ 1ῃ ὑβαβϑίηρ ὑῃ6 πηϊογύαηδῦθ 
ΟΠ ΔΙΌΟΔ  -ὈΌΥΠΘΙΒ ΟΥ̓ Βηου Πηρ ομοῖοο 1 οιοίοο ! δου ὑμθιη. 

ΤῊ ὈΙΓΤα 15 8150 ογϑαχύθα νι ἃ Τϑ]1Ο]ο5 56η856. Οὗ ΠΌΙΩΟΏΤ, 

ΔΩ Τῇ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΘΒΟΘΌ6 ἔτόσ 105 ΤἹΘΙΟΪΘ βοῖὴθ οἵ ὑῃ6 Ῥθδβδῃῦβ 
ΘΝΟΙα ραιύακιηρ οἵ ὕἤοο βυμηρύμοιβ ὃ Ὀγθαϊίαδί ἀασηρ' {ἢ 6 
ΒΡΙΊΏΡ. 

ΤῊΘ οὐοῖκοο, νιθνγθα του δηούῃου βὐδηαροιϊηὖ, 15. σΟηΒΙἀογθα 
8 ΘΙΩ]θῖὴ οἵ αἀγθασυ αθβοϊδύϊοη, ἃ βθηθπμηθηῦ ψθιοἢ βηα 85 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏ ἴθ ὑἢ6. Ῥορυΐᾶι βαυίηρ ἔμεινε κοῦκκος, “ἸΟΠΘΙΥ͂ 85. ὃ 
συσίοο. Τὺ 15 Ταῦ Υ Βα οὐ ὁὴθ ψῆο [88 ναβύθα τ 0 ἢ ΤΟΥ 
ΟὮ ἃ ῬΙΌΠΌΪΘΕΒ ΘηὐΘΥΡΥΒΘ ὑμαῦὺ “ἢ 188. ρΡ814 ἴου 8. οοίζοο {86 
ῬΓοΘ οὗ ἃ ὨΙρΡΏΠ]ηρ]6 "---τὸν κόστισεν ὁ κοῦκκος ἀηδόνι. ϑυσῇ 
18. [8 Ῥϑηδ)ῦν ψ ὨΙΟἢ ὑῃ6 οαοίζοο ἢδ5 ὕο ῬΔΥ [ῸΓ 105 Ῥορα ιν." 

ΤῊ Βυββίϑηβ αἷδὸ σορασαὰ ὑῃ6 οὕοῖοο 885 “8 ὕγρβα οἵ ὑῃθ 
ΟΥ̓ΡΏδη βύαῦθ.ἡ Βευῦ πρνουθῃθ] 85. ὑΠ 6, 1 ΘΟΙΤΩΟ ὙΠῸ τηοϑῦ 
ΙΘΌΠΙΟ Υ8065, Ιοοκ Ροη 1ὺ ψιῦῃ τησοῇ τοβρθοῦΣ Οὐ ον 

οΟυ ΤΥ -[Ὁ}}ς ἃτ6 ποὺ 1πα 1 Π[ογθηῦ ὕο ὑΠ6 ϑρρθϑίϑηοθ οἵ ὕ88 οιοῖοο, 
ἃ 5. ὉΠ 6 [Ὁ] ηρ' ΤΆ Θ8, πθᾶρα 1ῃ 8: Δ ΒΠ1ΓΡΘ, ὑθϑυν : 

“ΤῊ 6 ουοῖζοο βῦγαῦβ ἴῃ ΑΡ1]], 

ΘΙΠΡΒ ἴῃ Μϑνυ, 
ΕἸἼΙΟΣ δῦ 

ΕἸχθῦ οοοῖκ οὗ μᾶγ.᾽8 

ΤῊΘ τηουτη!] πούθϑ οἵ ὑΠ6 Ὀϊγαὰ ἰσπονῃ ἃ5 σΎΟΩ ἃγ6 {|| 156 
ἢραγα ΜΙ ὈΙΘΑΒΌΣΘ 8 Πα [ῸΓ ὃ 511118} γθᾶβοῃ. Βαὺ οὗ 8ἃ}} ὑΠ6 

1 ΤῊΘ ρϑιη6 οὗ ΗἨϊᾶ6 δηὰ ὅβϑεϊς (τὸ κρνῴτό) 18. 8180 ΚΠΟΝῚ ὈΥ 0Π8 Πϑ1η6 σοῖς 

(παίζουμε τὸ κούκ), ἔτοτη {Π 6 ΟΥΥ πϑοα ὈΥ͂ {π6 ὨΙαΊηρ' Ομ] ἄγοη, ΤῊϊΒ τδν θ6 ψΟΥῃ 

πούϊηρ Ὁ. βὐυαδηύρ οἱ ουοκοο-ουβύοσηβ. Τὺ 85 δ᾽γθϑαν Ὀθθὴ Θοπή͵θούασρα ὑμδύ [ῃ8 

ΒβΒΤῚ6 ἴῃ αὈΘΒΟΟΩ 15. ῬΟΙΉΔΌῸΒ τϑ]αθα ἰὼ 8. οαβίοσῃ οὗ ανύϊηρ 6 οαοκοο. 83.686 

Απϊηιαὶ διιρογδεϊιοηβ απᾶὶ Τοϊοηιΐδην, Ὁ Ν. ὟΝ. ΤὨοΙΆδ8, ἴῃ Φοϊκίογε, νο]. στ. 

Ῥ. 260, η. 1. 

2 Βαδϊβίοῃ, βοηθ8 οὗ {πὸ Πιιδδίαη, Ῥεορῖο, ῬΡ. 214 101]. 

85. ἘῸΥ ΟΥΘΥ ἘΠΏΡ]15 ΥΏγΥΩΘΒ. 8ηα [ῃ6 ΟἸηθη8 ἄτῃ ἔγοτα 86 681} οἵ [86 

Ὀϊγὰ ΜΆΘΩ ἢγβδὺ Ὠθαγχᾶ, οἴ. 5866. Β. Ἰηναταβ, Ῥγεαϊμον Τογα, ῬΡ. 80, 104; Τλε 

Βοοΐὶ οΓ Τθαμϑ8, νοὶ. τ. ῬΡ. ὅ29 [0]], 

Α. Ἐ. 2 
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[ΟΥΘΓΆΠΠΘΥΒ Οἱ {Π6 ν ΓῺ] ΒΘΌ800). ΠΟΘ 15 ργθϑούθα νι ρυθδῦου 
ἸΟῪ ὕμδῃ ὑμ6 βίον. [Ι͂ἢ Μϑοθάομ]θ, ἃ8. ᾿η ϑοαίῃθγη ΟὙΘΘΟΘ, 
0πμ6 τούσστῃ οἵ ὑγθ Ὀιγα 15 8116 νι ὨΘαΡΟΥ θηὐῃαβίδθυη. [δ 
ὈυΠ]αΙηρ' ὉΠὰῸΓ 6 ϑᾶνθβ, Οὐ Οἡ ὕῃθ γϑίψοιβυ οὗ ἃ ἤουϑθ 18 

ΘΙοοΙηρα 845 δὴ οἴρθῃ οἵ ψ ρα ῦῃ, δηα 1 15 Ὀοϊιονοα ὑμαῦὺ 6 

ΜῸ αδδίσουβ 185 ποϑὺ Ψ1} Ὀ6 ρᾳῃιβηθα σι γθοῖ] 85. Οἢ Ὠ]Β 

ἴδιοθ. 8η6 ἤϑηάβ. Οἡ ὕῃθ ἤγϑῦ οἵ Μϑγοῦ {ῃ6 ὈΟΥΒ 816 ἴῃ ὉΠ 6 
Παιὺ οἵ οομβίχαοῦμηρ' ἃ. ΨΟΟάθη ᾿τηϑρ6 οἵ ὕδθ ὈΙΡα, τοὶ ν]ηρ Οἢ 
8. Ῥιγούῦ, Μ ΏΙΟΝ ὑΠ6Ὺ δάοση ψιὺ ἤονοιβ, 8)ηα ψιδῃ 1ὖ 1ῃ ὑΠΘΙΓ 

Βϑπᾶβ ὉΠ6Υ ρὸ τουμα ὑμ6 ἤοῦβθβ 1 οΓἹΟΌΡΒ 8- ΟΟαΙηρ,, ὑμϑὺ 18 

ΒΙΠΡΊΠΡ' 8 ΒΟηρ' οὗ Θοῃρταῦα θυ! 005 1 ΤΘὕ ΤΏ ΤῸ ἡ 10 ἢ ΠΥ ΥΘΟΘΙΘ 
ν δ ΟῸΒ ρτ5. ΤΏΘ [Ὁ] ηρ' 15 ἃ Βρθοϊγηθῃ οὗ ὑπ6 ὄν ον -Βορ' 
1. 0186 δΙηοηρ ὕΠ6 1 δ ηῖ8 οἵ 118 ον Κ18, ἃ ν1]]αρθ 1 βου ῃ- 
ϑαβϑύῦθυῃη Μϑοθαο δ: 

Τὴ6 ϑιυαίίοιυ-ϑοηρ. 

ἼῊ6 βοῦν 15 σοταϊηρ ΤΌΤ] ΔΟΙΌΒΒ ὕῃθ ὈΪδοῖς 868. 

Τὺ ὯΔ5 ογοββθα ὑπ6 β5θἃ Ὁ ὰἂ8 8ῃα ἰουπηαρα 8. ἔΟΥΓγ688. 
Τὸ Ὧδ5 βαὺ δπὰ βῃρ ἴῃ ὑδ6 τη α]6 οὗ ΜδΥΟἢ 5. σουγῦ. 

«0 Με, ΤΥ φσοοαὶγ Μδτοῦ, δηα ὑμοὰ αἀἸθθα ἢ} ΕΘΌΧΌΔΥΥ, 

ον δι μοϑὺ ὕμοι ὑγάνο]]θα ὕο ἸΘαυ ΠΥ ᾿ΘυύθυΒ ἵ 
Τιούθουβ τογϑὶ, ΒΌΘΙ. 85. ΟΠ] αΥ̓Θ ἢ ἸΘΘΙῊ ὃ 

« ΤῊς βομοοϊτηδϑίθυ Ὧδ5 βθηῦ ὰἃβ ὑμδὺ ὕμοιι τηδγοϑῦ ρῖνθ τ ἔνθ Θρρ8, 
Απὰ 1 βου αϑὺ ποὺ ἔνθ οῦρϑ, ρίνε ὰὧϑ ὕμ οἱποϊείηρ ἤθη, 

Τὸ ΙΑ΄ ορρϑ δηα Ὀγοοα οὐ ὕθθιῃ δηα ἀγα ὨΘΙ ΟὨΙΟἸΚΘῺΒ. αἰθου Π6ν.7 

ΜΔΙΟΝ 15 ΘΟΙη6 : 86 15. ΘΙΘΟΙΩΘ ; 

ΤῊῺΘ ὈΪοββοὴθ Ὀαχδὺ Τογίῃ, ὑμ6 απ 15 8116δα σι ἢ Βοθηΐ. 

Ουὖὺ νι ἢἤθαβ θα Ὀαρθ, ἴθ ψιῦῃ ὨθϑΙ ἢ δηὰ 1ον 11 

ΤῊΘ 8105] 0 ὑο ἤθαβ δηά Ῥαρ5, ἱγγοϊθυϑηῦ 85 1Ὁ ΤΏΔΥ 5661), 18 
οἵ σοῃβι θυ} ]6. Ἰηΐεσεδῦ ὕο ὕῃ68 [ΟἸΚΙοτδῦ. Βούἢ 1ηβθοῦβ ΡῬεδΓ 
διθϑι δα ΔρΡΆ]Π 1ὼ ὕπμ6 Μϑοθαομῖδιι ΒρΡΥΙΠρΡ Βα ΒΌΓΠΠΊΘΙ 66Γ6- 
ΤΔΟΏ1ΘΒ, 8Πα ψΜ6 8Π8}} ἢδνθ δὴ Ὁρρογύσμ!υ οὗ τουασηΐηρ ὕο ὑμθῖα 
ΤΏΟΤ6 ὕμϑη ΟΠ66 1 ὑῃ6 Β6αᾳ6ὶ. 

ΤΘ οαυδβύοτη οἵ ρυϊην ἃουσὺ πιὺἢ 068 5! ον οχιϑύθα διηοηρ' 

1 ΤῊΘ οΟΥ̓ΘῚη8)] 18. φίγθῃ ἴῃ Α. Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρ. 48. 

ἘοΥῪ νϑυϊδηΐβ 5866 δοηρ8 οὗ οάογη ΟαΥδοοα, Ρ. 1714: Ῥαββον, Νοβ. 805--808, 
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ὕΠ6 δηοϊθηὺ Οὐθοκβ (χελιδονίζειν: ἀγείρειν τῇ χελιδόνι), δπα 
ΟΠ6 οὗ 86 νυ] ον -ϑοηρθ. ῬΟΡΌΪΑΙ 1η Δη ] αΌΙΌΎ ἢδ5 ἐουύαπαῦθ! Υ 
οοτὰθ ἀονῃ ἴο υ8: Βαυὺ ὕῃθ6 Βοϊηϑηϑ 8180 τϑοϑινθα ὑῃθ “ἢ 87- 
ὈΙΠΡῸΡ οὗ βρυηρ" νι} οοΥαϊα] Ποβριία!ῦν,2 δα βὸ ἀ1α [86 
Τϑαΐομβ δηα {ῃ8 οἹά Ιανοπῖϑηθ. ΤῊ Ἰαύθον Ἰοοϊκθα ἀροὸῦ [6 

ὈΙΓα 5. ΘΑΡΙ͂Υ ΑΥΤΆ] 88. ἃ ῬΥΟΙΏΪδ56. οὗ δὴ ἃρυπάδϑηῦ ᾿ϑγνοβῦ, δηα 

ΡΟ 105 ῬΥΓΘΘΘΏΘΘ. 8λοηρ ὉΠ 88 ἃ Βαΐδριδγα δρϑϊηδὺ ἤγθ δῃά 
πριὐπϊηρ,, δηα ὕΠΘΥ Βα ρροβθα ὑῃ6 τορριηρ οὗ 108 πθϑῦ ὕο ὈΓΙΩΡ' 

ἀν “ [οΥ 1 0]6 Θν1]5. οη ὕμ6 ᾿ϑδά οὐ Ὁπ6 τόρ θν. ὁ Ιηαρρα {ἢ6 
ΒΡΙΙρύϊτηθ σαδὕοχηθ οἵ ὉΠ 6 τηοάθυῃ ΕΠ ΒΒΙΘΏ8 8γΘ ΨΘΙῪ ταῦ ἢ [16 

0086 ργθνδ]θηῦ ἴῃ Μδοβθαοηΐϊα. Τὴ ἢγβϑὺ οἵ Μϑσοῃ 15 ὈῪ ὑγσϑαϊθιοη 
βϑί δραγύὺ [Ὁ ὑμ8 γτϑοθρύϊοῃ οὗ ὑμ8 ϑρυηρ. Μογῃϊηρ' ΘΧΟΌΓΒΙΟΙΒ 

᾿Ἰπῦο ὑῃ6 ἢ6]45 διὸ ἰὴ ργϑθὰῦ νορθ. Τὴ6 σψοοάθῃ ᾿πιϑρθ οὗ (6 
5 81. ἤπια 5 ἃ ῬΆγ8116] Ἰὼ ὑΠ.6 11: Οἶδύ ᾿τηδρα οὗἨ ὑΠ68 ἰαγῖκ, δηα ὑἢ6 
ΒΨΆΠΟΥ -ΒΟῺρ ἴῃ ΒΙΠΉ1ΠΒῚ ΘΟΙΠ ΡΟΝ Π]ΟΠΒ ΒαΠρ᾽ ἴῃ ΠΟΠΟῸΓ οὗ Υ 68η8, 
08 θυ] βθᾶβοῃ, οὐ οὗ 1,868, ὑΠ6 νϑύπμδὶ ρΌΔα 685 οὗ ἰογθ δηὰ 
ἐουθΠ1ὑγ.. 

Ομ ὑμ6 ϑϑῖὴ8 ἀδὺ ὕμ6 Μϑοθαοῃΐϊδῃ τιοῦθμουβ ὑ16 τουῃα [ΠῚ 
ΟἸ]α ΘΒ ειδίβ ἃ ΒΙσθῖη σοηβιβῦιηρ οἵ τϑὰ δῃηὰ ψῃϊῦ6. ὙϑΙΏ, 

ὑνιβύθα ὑορθῦμοι δα ο8}16α αἰθον Ὁ06 τηοηῇ (ὁ μάρτης, ΟΥ ἡ 
μάρτα). ΤῊΘ ομ]άγθη αὖ δ βιρῃῦ οὗ 8. ϑϑ!]ον ἤγουν 0Π18 
ὑῃτγοδα ὕο ὑπ ὈΙΓα, 85 8η οἐθυιηρ, ΟΥ ῬΙδοθ 1ὖ ὑἀηα ον ἃ βδύοῃθ. ἡ 
ἔϑνν ἀδΥβ δίθου ὕμπον Ὁ ὑΠ6 βύοῃθ δπηά, τῇ ὑπθὺ πα Ὀθηθαύῃ 1ὖ ἃ 

ΒΥ οἵἨ δηΐβ, ὑπ 6 Ὺ ϑῃθοιραίθ ἃ μϑα! ἢν 8Πηα ῬΙΌΒΡΘΓΟΙΒ Υ8 ; 
ὑἢ8 τϑνϑῖβθ, βΒῃου]α ὑῃε ὑῃγθδα 116 ἀθϑοσύθα. π θχρ  μδύϊοῃ οἵ 
0815 ουαδύοϊη τὺ ρου δΡ08 Ὀ6 βΒουρηῦ 1Π Βοιὴθ [ογρούθθῃ ἠούϊοη οὗ 
8. ΒυΠΡϑύμϑυο τϑ]ϑῦϊοῃ Ὀθύνθθῃ ὑπ βἴκθια δηα {π6 οἢ1]α ψ ὨΙΟἢ 
ΜΌΓΘ 1Ὁ. Α Ῥ418,16] 15 οἴδγθα Ὀγ Ὁη6 φγϑούϊοθ οἵ βοῖηθ οἵ ὑῃθ 
ηϑῦϊνοβ οἵ Νοὸυνν δουΐῃ δγ8ιθθ ψπὸ ρ᾽ϑδοθά ὑῃθ ὑοούμ οχὐγϑοίθα 
ἔγουα ὕἢ 8 ρἜτΩΒ οὗ 8 18 ὑπᾶου ὑῃθ Ὀᾶγκ οὗ 8 ὑγθθ, δῃᾷ “1 {Π6 

διηὖβ ΓΔ ΟΥ̓ΘῚ 1ὖ, ὑη6. Ὡδύϊνθϑ Ὀ6]1θνϑα ἰμδὺ Ὁ. 6 θοὸν ψοῦ]α βου 
ἴγτοσὴ ἃ α1βθαβθ οἵ ὕη8 τηουύῃ.᾽ δ ΤῊΘ Ῥγθβθῆοθ οὗ ὑῃ8 δηΐβ 15 ἴῃ 

1 Αἴῃρη. σι. 860 8. 

2 ἘΔ ΠγλῸγ 3 8ῃ ὑδγῖ8 ργαοηιπίία νουϊῦὺ ἰγυπᾶο Ὁ ΟνἹᾶ, Εαξί. τι. 858. 

ὃ, 4 Ἠα]βίοῃ, ϑοόπσε ΟΓ {πὲ Εἰιιδβδίαπι Ῥεοορῖίθ, Ῥρ. 211-214, Ορ. {86 50 1Κ 

ΒΒ ΊΏΡΒ δου [6 ΤΟΌΪΏ, ““Ὑοῦ τασβὺ ποὺ ἰδκθ ΓΟ ἢ 5 Θρθβ; 1ξ γοὺ ἅο, γοι ν]1]} 

δοὺ γΟΌΣ 18ρ8 ὈγΟθη,᾽" ““1ὖ 15. ἸΏ] ΠΟΚΥ ὕο ΚΙ] ἃ ΤΟὈΙη,᾽ οο., ΤῊθ Βοοῖ ὁ} Παυς, 

νΟ], σ᾿. Ὁ. 678. 

ὅ Ἐς, ΒΟΏΠΘΥ, αποίρα Ὀγ 4. α. ΕὙάΖου, Τῆι ΟΘοϊάδφη, Βοισῆι, νο]. τ. ρ. δ0. 

2---2 



920 Ἥαοσοαομίαγν ΜΚ οίκίον ὁ 

Μδοθαοηΐα ᾿ηὐουργθῦθα Βυτῃθ ]108}}}7 85. Ἰμα]ΟΘΌΙΠρ' “ θα] ἢ ἃπὰ 
δαπάδηοθ᾿ ; μαὺ ὕμ6 οαδύοϊῃ ὈΘδῚ5 ἃ Βύγοηρ' σΘΏΘΓΆΙ ΔΏΘΙΟΡῪ ἴο 
ὑῃ68 ὁη6 οὐρα δῦονθ, Ουὐἱ Ὄχρ᾽ϑῃδῦιοη ἀθυῖνοβ δα 1010 η8] Βα ρροτῦὺ 

το διηοῦμοι οαβύοιη ΜὨΏΙΟΝ βθθὴβ ὕο Ὀ6 Ὀᾶβθθα ΟἹ ἃ Β1Πη18 
1668. 

ΤΠ τὺ αὐ ὑοούῃ 15 Κορὺ Ὀγ ὕπ6 οἢ]]α [ῸΓ 8. ϑγ 8116 οδγθ- 
{ὉΠ} δηα ὑπθῃ 15 ὑβσονῃ οἢ ὕπμ6 τοοῦ, δϑοοοιαρϑηῖϊθα Μη ὑΠ185 

Ἰῃηνοσδῦϊοη οἱ ὑΠ6 ΟΥΟΥ: 

Νά, κουρούνα μ᾽, κόκκαλο 

Καὶ δός μου σιδερένιο, 
Νὰ ς Ἷ Ἁ 7 

ἃ ῥοκανίζω τὰ κουκκιᾶ, 

Νὰ τρώγω παξιμαδι. 

(Ὁ ἄθδι ΟΥΌΥ, ΠΘΙῸ 15. ἃ ὑοούῃ οἵ ὈΟΏΘ, 

Ταῖζο Ὁ δῃᾶ ρῖνθ τὴ6 8 ἰοούῃ οὗ ἴστόρ ᾿μβϑύθϑα, 

Τὺ 1 ΙῃΔΥ ὯδΘ 80 ]6 ὕἤο ομϑὺν ὈΘδῺ5 

Απα ὕἤο οὐ ἢ ΟΥῪ Ὀϊδοι8." 

Νον, ὑπ6 ρυϑοῦϊοθ οὗ αἸβροβίηρ οἵ ἃ οἢ11α᾽ 5 ἢχϑὺ ὑοοῦἢ 1ῃ ἃ 

ΤΆΟΤΘ ΟΥ̓ 1655 ὨΛΥΒΟΘΙΙΟΌΒ ΨᾺΥ 15 Ὑ}6}}- ΠΟ ὉΠΊνοΥβδὶ, μα 50 15 ὉΠ 6 

[ουαυϊα ὙΒΙΘῊ δοοοιηρδηΐοθβ [ῃ8 ϑούΐοῃ. ΤῊΘ οἱοβαδῦ ρϑ18}16] 
ἴο [6 Μϑδοθαομπίδϑηῃ οαβῦοϊῃ 18, ΒΘ ΡΥ ΘΟ ρ, ργθθθηῦθα ὈΥ 

6 ἡδύϊνοϑ οἵ ὕῃ86 ϑϑυϑηῃρθϑο 816 (ἀοσόοηρ' ΘΙ] ΡΘ]αρΌΘΒ, Τ ΠΘΥΘ 
ὑμ6 ὑοοῦῃ 15 σον οἢ ὕμθ το Τὴ6 δοιαθῃ ΘΙανοηΊθη 5. ὕθϑοῃ 

ὑπθῖν ΟΠ] αγθὴ ἰοὸ ὕτον ὑπ ἰοούῃ Ἰηὔο ἃ ἀδ1 Κ ΘΟΥΏΘΙ 8Πηα Β8Υ, 

“Μοῦβθ, τἸηου86, ὕοΥΘ 15 ἃ ὈΟΠη6 ὑοούῃ ; ον Π16 8ὴ ἴσο ὑοούῃ 

τηβύθϑα. ἡ ΤΏ ψοσγάβ, 1ὖὺ Μ11}} θ6. βθθῇ, 816 δἰγηοϑῦ ἰΙᾳθηὐ]οϑὶ ψιῦἢ 

ὑμοβθ αϑθα Ὀγ ὑμ6 Μϑοθαοῃίϑῃ ομπ] άσθῃ, θαῦ ὉΠ6 ΔΏ11ὴ8) ἂρ θϑ]θα 
ὕο 15, 85 1ὰ ὕΠ 68 τηϑ]ουιὺν οὗ βοῇ οδ868, ἃ το86 ΟἹ ταῦ, οσιπρ ὕο 

ὑπ ΠΙΥΤΏΠ 685 86 ΘΧΟΘΙ]Θη66 ὈΥ ψὨΙΟΏ ὑπ6 ὑθούῃ οἵ ὑΠ6886 τοαθηΐϑ 
816 αἸΒΌρΌΙΒηοα, ΤῊ ργϑοῦύιϊοθ 1ἢ ὑ8. 656 οδ 868 15 ΘΧ δι ηθα οἡ ὑῃ6 

ἀοούχημθ οἵ ὑπ βυτηραύῃν ἡ ΒΙΟἢ Θομ 65 ἴο Βα δι Ὀθύνθθῃ {ἢ 6 
Θχύσϑούθα ὑοούῃ πα 105 [ΟΥΤΘΥ οσηου. ΤῊ15 Ιᾶάθὰ οομηθοῦβ ὑΠ6 

Μϑδοθαομῖδῃ οὐβύοτῃ τι ὑῃ 6 5 γα] ον ουβύουη 8 ΓΟΘαΎΥ αἸβοιιΒΒθα, 

8 ἃ ὑῃ6 ἀρρθαὶ ὕο ὕΠ86 οὐὸν 15 ῬΓΟΌΘΌΪΥ ἀπ ὕο δὴ ϑδαδρύδθϊοῃ 

οὗ Ὁῃ8 ὑοούῃ-ΟΘΥ̓ΘΙΏΟΩΥ ἴο ΒΟΠ16. ΟΠ] α᾽ ΡΒ. ΟΙΌΥ -ΒΟΩρ᾽ ΘΟΙΓΘΒΡΟΏΟ- 

1ηρ' ὕο 68 5ν 8] ον -βομηρ', ἃ ὨγροῦΠ 6515 ψ ϊοῆ ὈΘΟΟΠΊ6Β τη Υ6 ὕῆϑῃ. 

1 ὁ. α. Ἐγάζου, Τῆι Οοϊάοη, Βοιι6}ν, νο]. τ. Ῥῃ. 52, 58. 



“Ζαγηαγψ, Μογμαγμ απαὰ Παγοϊι, 21 

ῬΙΌΡΔΌ]Θ θη 6 ΘΟ 56. ὑμδὺ βϑποῖ ἃ Βοῃρ' (κορώνισμα) ΜΒ 
δούπα!]ν Κηονῃ ἴῃ ΘΗ 8Π6α 15 τηθη]οηθα Ὀγ Αὐμοηδθαβ' 

ἸῺ ΘΟΠΠθοῦοη ΜΙ ὑῃ6 ϑδ]]ον-βοηρ (χελιδόνισμα). ἴπ Ὀοΐἢ 

οδ865 6 πὰ ὑῃ86 Ὀ᾽ταὰ δρρθδίθα ἴο 88. ἃ ὈΓΙΩΡῸΓΡ οἱ ροοά ἰποῖκ 

σΘΏΘΙΆΠΥ, δηα ἴῃ Ὀούῃ οᾶβ68 βοιῃθῦβιηρ' οΘοηηθοίθα ἢ ὕπ6 οἢ1]ἃ 
15. σον ὕο 1: 8 5ϑθίηῃ ὧο ὑδ6 βίον, ἃ ὑοοῦῃ ὑο ὑῃ6 ΟΥΟΥ͂. 

ΤῊΘ τηοῦϊγθ 1ὼ Ὀούῃ βθϑθὴβ ο Ὀ6 ἴο ΟΥ̓Δ ΡΟΩ ὑπ6 οὔλ]α 
ὃ Ὀ]Θββιηρ ὑβυοαρ ὑμθ βυτωρδύμθιις δρθηου οἵ ὑμπῖηρθ ψΠΙΟῊ 

Ῥϑοηρθα ὕο 10. 
ΤῊΘ ἢγϑὺ ὑγθο ἀδὺβ οἵ Μδύοῃ δῖ Κπόνῃ ΟΥ̓ ὑπ6 ϑιὴθ οὗ 

Ὄγγτηϊδιβ (Δρύμιαις). ΤῬαιηρ ὑποβ ἀἂνγβ 06 ρϑαβδηΐβ γϑίμϑιη 
ἔγοιη ψϑβιηρ οἱούποθ μα ἔγοτη Ὀδύῃιηρ, ΤΏΘΥ ἀο ποῦ Ὀγ.η6 
ὉΠ6ΙΣ ΟΓΘ65. ΠΟΥ (0 8 ρἰδηῦ; ἴοῦ ὑπ6 0 Ὀθίιθνο ὑδῶῦ ἢ 8 {7668 
Ὑ}111} αὖ οὔοθ ψιῦου. ΤῊΘ βᾶῖηθ Ὀϑ]1οῇ ΠΟ] 45 σι στορᾶγα ὕο ὑἢ6 

Ἰαδῦ ὑῆγθα ἀδΥ8 8πα 8ἃ}} ῬΥ θά πϑβαδύβ δηα ΕὙΙάΥβ οἵ {16 τηοηίῃ. 
ΑΒ 8 ριοοῦ ὑῃδῦ ὕῇοβθ ἀδὺβ δἃ.6 ἀθ] ΟΚΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ΤΥ ρΘΓαΘΏΙῺ 
ῬΆΓΡΟΒΟΘ, ὕπο δάνιβθ γοὰ ἰο ΕῪ 886 [ΟΠ] ηρ Θχρϑυιτηθηῦ: 

Τα βθυθὴ ὑδρβ, ΒΌΓΙΡ ὕπθηι οἱ ὑῃμ611 ἰϑᾶνϑβ, τηϑυῖς ὁ θ δ ἢ 

Μιὰ ὉΠ 6 ϑῖλθ οὗ ἃ αδΥ οἵ [886 ψϑϑῖκ, δῃα ὑβθη Ῥαῦ ὑμθῖὰ 1ῃ ἃ 

7ὰρ Ε]]οἃ νι ναῦθυ. 1{ γοὰ δχϑιηῖηθ ὕμθηι ἃ ἴδ ἀδύβ ἰδύβυ, 

γοὰ Ψ1}} ἤπαὰ ὑμδὺ ὑῇ6Υ μϑνθ 8}} ρυῦὺ ἴουἢ πον ἰθᾶνθβ, Θχοθρῦ 

Πο56 τηϑυϊκοα σι Ὁη)6 Ὡϑιλθβ οἵ ὕδμθ αὶ ἀδνϑ5.3 

Τῃ βοιὴβ ρᾶιῖβ οἵ Μϑοθαοῃϊδ ὕἢ 8 Βα ρϑυβἐ 10. ῬΓΘν 8118 ὑπαῦ ἃ 
ὈγΠθϑῦ Βῃου]ά ποῦ αἀϊνυ]ρα ὕο 18. ῬΑΥΙΒΏΙΟΠΘΥΒ Ὁ. ΜΏΙΟΏ ἀδν οἵ 

86 ψνϑϑῖκ ψ1}} Ὀ6 ὑμ6 ἢγυϑὺ οὗ Μδγοῇ, οὐ 6 ψ1}} ἰοβθ Ὦ15. ΜΙ. 

ΤῊΘ ΟΥΡῚΩ οὗ 185 Ὀ6]1ΘΥ 15 Θηνθίορθα ἴῃ οὐδοατιύγ, ὕἢ 8. 5888] 
αὐ] θαῦα οὗ [01Κ- 6 1ο8. Τὸ ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἤδνθ 8156 1ἢ 8 

δἤἴονῦ οα ὑμ6 ρᾶιὺ οἵ ὕῃ9 Ομυσοῃ ὕο ργοσθηῦ ὑπ 6 Ῥθορίθ [πο π 
ΘΟΠΟΙ Πα] ηρ' [Π6 ρᾶρϑῃ στιῦθϑ ΟαΒυοΠΓΥ͂ ΟἿ. 0018 ἄδν. [ἢ ΔΗΥ͂ ο886, 
᾿ὖ 15 ποῦ ἀδθνοια οὗ ᾿πίθγοϑῦ 88 8. ὨΙϑύουιο ΒΌγγινϑ] [ΠΌΤ {1Π168 

ΜΉ ΘΗ ὙΠ] ὰρ6. ΘΟΙΩΙΏ ΘΒ ὝΘΓΘ 80 Ἰρῃογϑηὖ 85 ἦο ἀθρθηα ΘΗΌΓΘΙΥ 
οα ὕῃ 61} ραβύουβ [0Υ 1 ΠΟυτηϑύϊοη τοοϑυά!ηρ' ἀαν5 ἃ Πα ΒΘΆΒΟΏΒ. 

ΤῊ6 Μδοραομίϑη ρϑδβϑηῦβ, ραυῦϊα] 85 ὑπ θυ 8186 0 Μϑζγζοῇ, 816 

ποὺ ὈΠΠπὰ ὕο 8185 αἀοφίθοῖβ. ΤὴΘ Ὀϊδύθεηθθθ οἵ Μϑυύθῇ ψΙηα 5. 88 

ΘδμΘα ὑμ6 τοῦ ὑμ6 πιοκηϑιηθ οὗ ὑμ8 “ ΕἸαγογ᾽ (Γδαρτης). 

1. ΑΓΒ ρθη. σι. 559. 

2. 8 5881] σρϑδῖὶς οὐ {158 βαή]ήθοῦ αὖ ρσγϑαῖϑυ Ἰϑηρθμ ἴῃ ἄἀθϑ]ῖηρ ἢ [ῃ}6 5816 

Βαρογδύϊίοι ἴῃ ὑπ6 ομδρύθυ οἡ ἀπραβί. 
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Η15 τυ }Π1ὺγ οὗ τηοοα ἃπα δααϊούϊοι ἴο βαδάθηῃ ομϑηρΘ 5. 8 ΓΘ 
ΘΙΔΡΏΔΒΙΖΘα ΟΥ̓ ΠΌΙΩΘΤΟΙΒ ΒΘΥΙΏΡΈ: 

Ὃ Μάρτης ὡς τὸ γιῶώμα τὸ ψοφάαει, 

ὡς τὸ βράδυ τὸ βρομάει. 

ΟΡ ΜΘΤΟῊ ὈΘίΌΓο ταν 

ὝΥ1 ἔνοϑῦ ὑπὸ Ἰδατ Μ1]] 518 ; 
Βαΐῦ, οἦ8 ὕῃθ βῃ ἀούῃ 5101, 

Ὑυ1 ϑαὺ ἢΘ τ ϑῖκοβ 1ὖ ΒΌ]η1ς. 

Αρδίῃ, 

Μάρτης ἔνι καὶ χάϊδια κάνει" 

Πότε κλαίει, πότε γελάει. 

“ Μδύοι, πκὸ ἃ ὈΔΌΥ Βρο1]ῦ, 15. {Ὁ}1 οὗ ψὨΪΠ18: 

Αὐ ἀΐτηθβ 8 οὐἹϑϑ, δὺ ὑϊωθϑ νι ἢ Π6 ὈΓΊΤΏΒ.ἢ 

ΟὟ οὐ ρραϑϑηΐίβ, ὦ ργοροβ οἵ ὑπ ἱποοηβίδμου οἵ Μϑγοῇ 
γα υ, ΟΌβθυνθ: “ ΜδΓΟΝ σομηθ5 ἴῃ [πὸ ἃ ἰδ, δηα ρΌΘΒ οαὐ 

κ ἃ ᾿Ἰοη.ἢ} ΤῊ ΥὙϑνοῦθθ 18 8580 ΒΌρροβθα ἴο 6 {γὰ6. 
Η18 ΔΡρδιθ ΟΥ ἀπϑοοοιηῦθ]6. ὑγϑηβι]οη8 ἔγοα ἃ ἔμπα ὕο 

ἃ ἴοα] ὑθιίωρου ἃγτθ δχρίδίῃθα ὍγῚ τῃ86 Μϑοθαοῃίδϑηβ οὐ 8 
Ὠγρούῃοϑβιβ ὑπᾶὺῦ Μϑιοὴ 885 ὕψο ψῖνθθ, οὔθ οἵ ὑ ῃοιη 15 γουῃρ' 

δηὰ ἔδιν, Ὁ Υ δῃὰ ᾿δαρηνευ-]Ἰονιηρ; {Π6 οὔθ οἱά δηὰ αρῚΥ, 
ΤΩΟΤΌΒΘ 8ηα ρρϑουϊϑῇῆ. θη ἢθ Ἰοοϊζβ δὺ {Π6 ἔστη θσ, ἢ 6 Β1Ὶ1168 

νι ἢ Ρ]Θαβασθ; ΜΘ η αὖ 0Π6 ἰδίου, ἢ 6 ΤΓΟΥΤΙΒ 1ἢ ΔΩΗΡΌΓ. 

ΤΏΘ δρροιυϊζΖηρ οἤθου οὗ ΜδυοῃΒ οὨ]}Π1γΥ ὈΪαδύβ 15 ἀθβουι 64 ἃ8 
ὑπ τοῦ 5 Θχοθβϑῖνο ΟΥΘΘΟ]ΏΘΒ85: 

Μάρτης πεντεγιώματος 

Καὶ πάλι πεινασμένος. 

“ ΜδΔΙῸΪ ὭΘΥΘΙ, ὭΘΥΘΙ Ὧδ5 ἰδ Η]]: 

Μρδ]β ἥνθ ἃ ἀδὺ : 65 ΒύηρΥνυ 5.1]. 

ΤῊ6 ϑὺὰη οἵ Μίϑιοι 15 βαρροβθα ἰο Ὀ6 ἰαίδὶ! ο 8 1} 8 
ΘΟΙΩΡΙΘΧΙΟῊ : 

“Οπώχει κόρην ἀκριβή. 

Τοῦ Μάρτη ἥλιος μήν τη διῇ. 

“«ἍΤΏΟ 85 ἃ ἀδαρηὗον ἔδυ 

Οὗ Μϑυοβμβ βῃ. Ῥονδγθ. 

1 ἘΠ, Τημναγᾶβ, Τοαΐμον Πογο, Ὁ. 984, Ορ. ““1ἢ [86 ο]α γϑῶνρ ροθθβ οὔ 11Κ ἃ 

11οη, [6 ΠΟῪ ΥΘΔΥ Μ{011 ΘΟΟΠ16 1ῃ 11|κ6 ἃ Ἰϑγὰ},᾽ ἐδ, Ὁ. ὅ. 



“Ζαγαγῳ, Μοῦγμαγμ απα αγοἢ, 28 

Α τρᾶ δῃὰ ψῃλύα ῃτθδᾶ οσ τοῦπα ὑμ6 ψτιδὰ 15 Βαρροβθᾷ 
ο δοὺὶ ἃ5 ἃ οβϑιη δῃαᾺ ἴο Ῥύθβϑοῦνθ 8 ἀϑιηβοὶ ἔγοῃ ὑμ8 Υὑϑυβ 

οἵ Μϑδυοἢβ βαῃ. 

Τὸ γτϑνουῦὺ ἔτοιῃ Ὁ. 6 ογῃϑιηθηΐδὶ ὕο ὑμθ ὑβοία], ὑμ6 [01Κ-ϑδρθ 

ΘΟΌΏ56]5 Ὠ15 {ΓΘ ηἀ5 τη αἸαϑοῦϊο ΠίθΘΘ.- 511 80]6 νΘυβ6: 

Τὸν Μάρτη ξύλα φύλαγε' μὴν κάψης τὰ παλούκια. 

“Τὴ {86 τομῇ οἵ Μϑιοῆ βᾶνθ ὑῃγ ἤγθνοοα, δηα (ὁ ποῦ Ὀυχ ἋΡ ΤΏ 
βίδκοϑ. 

ΤὴΘ βδῖιὴθ ἰάθϑι 15. 1πι|ρ0|166 ἴῃ 8ΠΟΠΘΥ 580,7, ταῦμϑι. ὕοο 

ΗἩορϑυίϑη [ῸΥ ΓΘ: Β] Δ ΌΊΟΙ : 

Μάρτης ὀρθοχέστης καὶ παλουκοκαύτης. 

Τὺ νου]ά ποὺ ὍΘ ϑιμ185 ὕο Θοποϊαθ 0μ6 ἀθ] πα 6 μοῖθ5. οὐ Ὁ}18 

Θοοθηῦσιο τηοπῦῃ σι ὕῃθ Μϑδοθάομῃῖδῃ νϑύϑιοη οἵ ἃ ἰθρϑῃά 
Δυ 118 ἴο βύυαθηΐβ οὗ οὐὐῦ οὐ ΝΟΥ - οι ΠΥ σγϑϑύῃθ -]οΥ6. 

10 15 5814 ὑμαῦ ἰῇθγθ 8 οὔ 6 ἃ ῬΟΟΥ οἱ ψοϊηϑῃ, δῃα 586 δὰ 

δι ΟὨΪΥ͂ σοϑῦ, Μ ΏΙΟΝ 858ὴ6 ἢ8α ργϑβϑυύνϑα χτηοϑῦ δηχι οὶ Υ ὑΠΤΟΌΡ ἢ 
ὃ Ἰοῃρ' ἃη6 βθνϑῖθ ψιηΐθσ. Αὖ ὑπ6 ϑῃᾷ οὗ Μδγοῇ, ἀβοβιγθα ὈΥ 
δ) ΘΧΟΘΡΙΓΟΠΔΙΪΥ ἤμηθ αδΥ, 8ὴ6 νϑηδαγρα το ἰθὺ θῚ ροὰὺ οαὖ 
ἴο στᾶζθ, 8η6, ἴῃ ὑῃ8 Θχυθθύδηοθ οὗ 6. 100, βὴῆ8 ἀβῆρά Μϑυομ 

ΌΥ Βηδρρίηρ Π6Υ βηρουβ αὖ ἢϊτη δηα Θχοϊδιταηρ ἴῃ ἀοΥΒΙΟΏ, 
“ρει Μάσοῃ, 1 θα ὕῃθθ ἢὸ ἰοῃρον!" Βαὺ δἰδβ! Πδι 861}- 
οοπργδύα!θὐϊοη. ᾿γὰ8 ῥγθιηθύμτο Μϑυοι, ϑχϑβρθιδύθα ὈΥ ὑῃ6 
1η8]0, ἀφ θγπλϊηθά ὕἤο ρυαπίβῃ ὑπ οἱ ἸΔαΥ δμά ὕο ἐμῖ5 ϑῃᾷὰ Ὦθ 

Ὀουτονθα ῃτθθ αἀδύβ ἴτοτη 815 ποῖρῃρουνῦ ΑΡ11]. Ῥατίηρ (}18 
ὩΘΥ͂ ἰ68486 οὗ 116 ἢ6. Ὀγουρ)ιῦ δοαῦ 80 Κϑϑὴ 8. ἔγοβὺ, ὑπαῦ ὑῃ9 

ῬΟΟΙ ΟΪα ψοιϊήϑη 8 ροϑὺ ψὰ8 βίαια ἴο ἀθαίῃ. Ἀπούμου. ἔΌυτὰ 

Οὗ ὉΠ6 βϑύὴηθ βύουν, ργθνδϊθηῦ δὖὺ Γι 1δΚίκονι κα, ]1οὐβ ἐο ὑῃ6 ο]4 
γΟΥΊ8 ἢ ὕθγθο ἰτ]α5, ἃηα δα8 ὑῃδῦὺ ποῦ ον ὑπ Κιάβ Ὀπὺ ἐπθὶν 
ΓΑΙΒΌΓΘΕΒ 8180 6,6 ΤΌΖΘΉ ὕο ἀθαύῃ οἢ ἃ βροῦ ουΐδι46 ὑπ6 ν1]]ᾶρθ, 

ἴο ὑΠ18 ἀδν ο8}16α 7116 οἰὰ τνοηνατ5 ἰθαρ (Τῆς γρηᾶς τὸ πήδημα). 

ΤΑ, Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρ. 44. 
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ΤῊΙΒ βύουυ Μ01}} Ὀσηρσ ὕο πχοϑὺ τϑϑαάθιβ᾽ τ1η65 Ὅη6 οἷα εούοῃ 
ΓὮγ τα οἵ 

716 Βογγοιυηρ (αν. 

Μδιοῦ Ὀογυτονρα πο ΑΡΘΥ1]] 

ΤΉΤΘΘ αἀδὺβ δα ὑΠ6Ὺ ψ 16 1]]. 

ΤῊΘ Πρδῦ Ὀθρδὴ Μ| ΜΠ δηα νγϑοθῦ, 
ΤῊΘ ποχὺ οοσὴθ ἴῃ ΠΡ βηϑὺν 8ηα π5β]θοϑῦ, 

ΤῊΘ ὑμ1να νὰϑ 510 ἃ Ὀϊύου ἔγΘΘΖθ, 

Τὸ ἴτοζθ ὑμ9 Ὀἰγαβ᾽ οἷν ὕο ὑῃ6 ὑχ6685. 

Α ναγϊδηῦ οἵ {818 τῆγιηθ ἃ]].αθ5 το ““Ὅγχθθ ἢορρδ ὉΡΟῚ 8 
811" Μδγοὴ ἴου. ὑπ ρυγροβο οἵ “ρδυγτηρ μοι ἀθ6,᾿ θογγονθα 
ὑγθθ αδὺβ “ἴγοῖὴὰ ΑΡΘ6.1],᾿ πα ὑγτ6α ὑῃ 6 “ψὶπα δηα ψϑϑῦ οἷο. 
ον νον {Π6 5Π6ΘΡ, ΟΠ6 15 ρ]δά ὕο 681, βαγνινϑα 0ῃ6 ογᾶβϑὶ, ἴοσ 

1{ 15 το αὐθρα {ῃϑύ 

θη ὑμ8 ὑῃγθο σοῦ ραϑῦ 8η6 φϑῇθ, 

ΤῺ ὕμι86 51Πγ ΠορΡΘ ὀϑὴθ Ὠ]ΓΡΙΙηρ Πϑιηθ.: 

1 ΠῺδ6 ἢγϑύ νϑυβίοῃ 1 δα ἔγοῦ {886 1108 οὗ 8η οἱα ϑοοίοβιηϑῃ, δηᾷ ιὖ ΑἸ ΟΥΒ 

Β] 1. ΟΙΥ ἔγοσα ὑπ6 ἑοχὺ οὗ ὑμ6 Νειυξαξέϊο 1,οαα67, τθρτοαποθα 1 δὲ “αηιθ5᾽5 Οαξοίίε, 

ΑΡ᾿Π] 2, 1901, ΏΘΠΟΘ οοΙη685 0Π6 Ἰαύίθι νϑυϊϑηῦὺ ρίγθη ἃθουΘ. ΕὟΌΣ οΟὐΘΥ γΘΥΒΙΟῚΒ 

866 Β. Τα γαᾶβ, Τοαΐϊπον ΠοΥγ6, ΡΌ. 27 [0]]. 

ϑθνυθυὶ Ἰηὐογθϑύϊηρ ἀθίβ1]5. ΘΟ πο Ϊηρ [815 ταν βίου ουβ Ιοϑῃ δα {μ6 Κἰπαᾶτρα 

ΒαΡογβιο οὐ ὑμ6 ΜΕ} αοϊϊέρασ,ι, ΟΥ [86 ἢγϑύὺ ἄδυβ οὗ ἘΘΌΣΌΘΙΥ, θουτονϑα ὈΥ ἐμδὺ 

ΤΩΟΏὮ ἔγοσα Φϑησδυν, 816 ἴο δ6 ἰουμα τη 7.6 Βοοῖ; οὗ 1) αν8, νο]. τ. Ρ. 448. 



ΟΗΑΡΤΕΗΕ Ιν. 

ἘΛΒΤΕΒΤΙΘΕ. 

ΤΤ 15 ῬΘΥΠΔΡΒ ἸΔΟΥΘ ἴῃϑη ἃ ΟΟΙΠΟΙάθηοθ, 8ηα οὖ 8ἃ}} θνυθηῦϑ 
ααϊύθ Ρργορυαΐθ, ὑμαῦ 0.6 στοαῦ (χιϑύϊθῃ Γϑαβὺ οἵ ὕπ6 Βθϑάτυθο- 

{1οη---τοαθιηρύϊοη ἃηὰ ἀμινθῖβαὶ τγοηονδύϊοη--- 5 οα]α [8]] δὖ 
μδὺ τὴ6 οὗ γϑᾶσγ ψῃθη Ναύασθ Ἀθυβ6 1  δνθκ θηϊηρ ὮΘΔΥΡ 

ΤῊςΘ πϑν-οὐθδύϊηρ ψοσα, δηα βύασὺβθ ὕο 116, 

Τὴ δυθυυ δοὶρηύθη ἃ ἔογιη, ἔγοσα ρᾶ]η δηα ἀθδῦῃ 

ΕῸΓ ὄνον ἔγθο. 

ΤῊ15. σοϊποίάθηοθ γονθ8}8. [5617 1ἢ ΤἸΘῊΥ ΟὈΤΙΟῸΒ ουδύομηθ 60ῃ- 
ηθούρα ψιἢ ὑμ6 ἔδϑθιναι, δα ΘΏΔ 65. ἃ5. ο Ιηὐογργθὺ βανογα] 

ῬοΟΡαΐδὺ Ῥυϑούϊοθθ ΜΏΙΟ. οὐὔμουνιθθ ουὰ θ6. ἀμ] 6}}1Ρ10]6. 
ἴῃ ἰδοῦ, γα τηοϑῦ ῬγΟΘΌΪΥ πᾶν ἤΘτΘ οὔθ οἵ 8 ΠυΙΏΘΓΟῸΒ 

Ἰηδύϑηοοϑα οἵ οἷά ρᾶρδὴηὴ ΟὈΒΘυ σϑῆσθβ ΒΌΓΥΙΥηρ ὈΘηθαὺῃ ὑῃ6 
ὑοϊθγϑηὺ οἱοδκ οἵ ΟΥΙβυδηὺν---ἰ 6. ρᾶδῦ ρϑθρίηρ ὑγοαρ ἢ ὉΠ6 

ΤηΘΘΚ οἵ ὕμῃθ φργθϑθηῦ. [Ὁ 15. ἃ ὑμ8ϑι8 0 ΙΟΏΡΟΥ ἴῃ πορα οὗ 
αἀθϑιηοηβίχδθιοη ὑμδῦ ὑῃ6 ἢν ΓΘΙ]ΡΊΟΙ,  ΠΘΥΘΥΘΙ τὖ Πᾶ5 ροηθύγαίθα, 

ἴτοπ 6 ΒΏογθϑ οἵ τοίθ ἴο ὕμποβε οἵ Ἰφϑ]δηα, ἢδ8 δΥΘΥΥ ΓΏΘΓΘ 

αἸβρίαγοα ἃ ἔθ -βθϑίηρ ΘΘΡΘΓΏΘΒΒ ὕο ΘΗ δὲ 1ἢ 108 ΒΘΙύνΊ06. δύ 

Τρ δββιϑύῦ 105. ον ῬΥΟρΡδρθί]ΟΩ 1ῃὼ οχιδύιησ Ὀ6]16 6 ἃπα ργϑο- 
01.006. Μϑδοθαοῃϊδ [ΟΥΎΩΒ πὸ ϑχοθρίιοη ὕο ὑ}15 σΘΠΘΓΆΙ γα ]8. 

ΤῊ ραύμϑῃ ἰδϑῦναὶ οα ἡ ἃϊοἢ Εδϑῦθυ ψὰβ σταῖδθα τὰ ατθαϊο- 

ΒΡΘΘΚΙηρ ΘΟ Γ165 τηοϑῦ [ΚΟΥ 5 ὕη86 1, ββοὺ ΕΠθαβιηῖδ, ὑῃ6 
τούσσῃ οὗ Ῥϑυύβθρῆοῃθ, ψΏΙΟ βυτῃο}1564 0μ8 6 γϑϑαγγθούϊζοη οὗ 
Ναδύασγθ δηα σῇ 10 ῃ6 δηοιθηῦ Ἠθ]]6 65 σα] γαύθα δθοαῦ {18 

1 ΠΠΟΙΞΟΙ  Β ΘϑραβοΟΊ 8. 
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ὮΠὴ6 οὗ γον. Τῆ6 τηοάϑτῃ Μϑοθαοηΐδηβ 8Γ6, οὗ σοῦγβθ, αΌΘΥΪΥ 

ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒ Οὗ ΔΏΥ ᾿ΠΟΟΠΡΤΌΙΟΥ Ὀθύνθθῃ ὕμ6 ογθοα ψΏ1Ο}) ὑΠΘΥ͂ 

ῬΙοΐθαθ δα ὑῃ6 οαδύοτηβ ΜΏΙΟΙ ὑΠ 6. οὔβοσνο ΤῸ ὑῃ6 Ῥϑαβδῃῦ, 

Εβύθυ 15 ΒΠΏΡΙΥ ἃ ΒθΆβο οὗ γ6]οϊοηρ. [18 6 ΨΥ ῥῬυθβϑβθα ἴου 

ὉΠ 6 τϑᾶϑοῃ οἵ 18 Ἰ1ου, Βα νου ]α ῬγορϑΌϊν ὍΘ ἀηδ80]6 ἴο ρῖνθ ἃ 
ΟἾΘΘΙ ΦΏΒΥΘΙ, ΟΥ, 1 ἢ6 σᾶγθ οῃθ, γϑᾶ θρρϑβ πα τοδβϑῦθα ᾿ἰϑιιβ 

ΜΟΌ]α Ὀ6 ἰουαπμα ἴο Ρ]ΑΥ 85 ἱπηρογύϑηῦ 8. ρᾶυῦ 10 Π]8 ΘΟΠΟΘΡΌΙΟΙ 
οἵ Ὁ06 βϑῦιναι ἃ8 ὕΠ.68 γϑ]]ρΊΟυ 5 ΘΘΡΘΙ ΟΏ1ΘΒ Ὑ Β1ΟΠ. ΘΟΟΟΙΏΡΔΗΥ͂ δηα 
ΒΘ ΠΟΥ ὕῃ6 ῥγοοθθάϊηρθ. Ηἰβ νἹ]6ῈῈ 15 ὙΙΨΊΟΪΥ ΧΡ ββθα ἴῃ ἢ 6 
ΘΒ] ΘΒ Τγιηθ5. ΜὨ]Οἢ 16 οἴὔθη ἤθαγὰ ἴῃ Μϑοθάοῃϊα δὺ ὑ}}15 

ΒΘΘΒΟΙ : 

Πότε νἄρθ᾽ ἡ Πασχαλιά, 

Μὲ τὰ κόκκινα τ᾽ αὐγα, 
Μὲ τ᾽ ἀρνοῦδι ᾿ς τὸν ταβα, οἷο. 

“Ὁ, ψΏρη Μ11 Εϊαβύθι οοηθ, ὈυΙηρίηρ ψ ἢ ΠΘΙ γα ΘρΡρΒ, ἃ δὴ ἴῃ ἃ 

ὑχᾶν, οἱο." 

ΤῊ6 Εδϑύθυ ἔθϑυϊνιῦ 165. 8.6 ὑϑῆθγθα 1 ΟΥ̓ ἃ ἰοῃρ' ρϑυιοα οὗ 
βύσιοῦ δδυϊ θη ἰτθόνῃ 85 ὑη6 ατϑαῦ Εονύγ- αν ΕΒ αϑὺ (ἡ Μεγάλη 

Σαρακοστή---1 Ὁ). Τὴ ὕνο δυαπάδγβ Ὀθίοσθ 1ιϑηὐ 816 τὸ- 
ΒΡΘΟΟνΘΙΥ ο8}166 Μραύ- δαπάδν (Αποκρεά) πα Ομ θθβθ- ΘΌΠαΘΥ 
(Τυρινή). Τῆθ ψϑοῖκ Ὀθύνψθθῃ ὑθθιη ϑΏΒΘΙΒ ὕὅο ὕῃθ (ὑδγηϊναὶ 
οἵ δγοβύθσῃ ΟΠ σιβύθμαοιῃ, μα ἀυτηρ 1ὕ, ἴῃ 6 Ὀὶρ' ὕον 8. Οἢ 
ὕπ6 οοδϑὺ {ῃ6 ἀβυ8] τηθϑυυϊτηθηῦ 15 μοιρηθθηθα ὈΥ τηϑβα που 65 
(καρναβάλια ΟΥ μασκαράδες), δι οαβύοχῃ ΜΜΏΪΟὮ, ἃ8. ὑπ 6 Π8ΠῚΘ 

1 Ό 1168, 88 Ῥ6θὴ Ὀογγον θα ἴγοιῃ {08} δηα 15 ποῦ ὕο Ὀ6 οοῃξαβοα 
1 5Ιγ δι ΟὈΒΘΥΛΘΏΘΘΒ. ρυθναίθηῦ ἴθ ὑπθ 1 θυοῦ οἵ ὑῃ6 
ΘΟ ὐΤῪ δῦ ΟΥΠΘΙ ὉΠῊ65 οἵ ὕῃθ γϑαὺ. Τὺ αἶἰϑὸ Θουσθθροημαβ ψΊ 
ὕὉμ6 Βιυυβδίδη Μάκιψαρτίδα, οΥ Βαύθον- ͵ ο6Κ. ΟἸΠἸθοβο- ϑυμαᾶδυ 15 
τηϑ 6. ὑῃ8 Τὁσοδβιοη οὗ ΤΩΔΗΥ͂ 1 θϑθηρ ΟὈΒθυνϑηοθθ. ΒΘΙΟΥΘ 

ῬΓΟΟΘΘΘαΊηρ' ὕο 8 ἀθβουιρύϊοῃ οἵ ὕθβθ, ΠΟ υΘσ, ᾿ὖ ϑυ Ὀ6 νν6]} 
ὕο πούθ βοῖὴθ ροϊηῃηΐβ οἵ σϑβϑιηθίδησθ Ὀθύνθθη 6 ποὺ δηά {ῃ6 

Ο]α σβ] θυ] 8. 
ΤῊΘ. τοαάθ δ οδύθσῃ Οὐδγηϊναὶ ἢδ8 ὈΘΘὴ ὑγϑοθα ὕἤο ὑῃ6 

δηοιοηῦ Βοχηϑη ϑϑῦυγηδ]α, πα ὑἢ]15 Ῥδγ8 16 ]]1Ίθτὴ ἢδ5 16α [01Κ- 

Ἰογιδύβ ὕο οοπ]θούσσα ὑμδῦ [ῳϑηῦ 8180 ἸΏϑΥ Ὅ6. ὕμθ ἀθβοθμαάδηῦ 
“ΠΟΘΙ ἃ ὑμ]η αἸβρα!]85θ, οἵ ἃ ρϑυιοα οἵ ὕθιαρϑύϑῃοθ ΜΨΏΙΟὮ νγ88 
ΘΏΠΙ]Υ οὐβοῖνθα, [τοτη ΒΌΡΟΙΒΟΙΙΟῸΒ Ιηούνοβ, ὈὉγῪῚ [{8]18 
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[Ἀυτηουβ ἰοηρ Ὀθίοσθ ὑῃθ ΟἸγἸβθϑη τα. ΒΘ Βου α {15 ἢγρο- 
ὉΠ6515. θ6 οβϑύ 5 ῃ θα, ὑθη ὑῃῇθ Εδδϑίθσῃ Μοδαὺ-  δοὶς τϊρηῦ 
᾿ΠΚοσιβΒ 6. δβουιρθα ὕο ὑπ6 οΪα τοηῖδ, 10 ἢ ψγὰ8 ὑμ6 Οτβοὶς 
οοπηὐοιρασῦ οὗ ὑπ ϑαύατηδ θα. Τὰ δαβύθση Τωθηῦ τηῖρῃΐ 

[αυῦθου ὈΘ6 οοιηραγθα σι ὑῃ6 ἔαϑῦ ψΒΙΟἢ Ῥγθοθαρα ὕΠ6 οοἰθῦτα- 

Ὁ10η οἵἩ 086 τηγβῦουιθβ οὐ ἘΠ]ΠΘΌΒ15, 1 σοτα τ] γα ῦιοη οὗ Ποιηθύθι 5 

Ἰοηρ διβθηθηοθ ἔτομλ ἰοοα ἀυγηρ' ΠΟΙ ΒΘΘΙΌΒ [ὉΓ ἢοΡ Ἰοϑὺ 
ἀδυαρῃύονυ. Βαῦ ῬΙΘΟΙ86 ἸΔἀθη Ὁ] ΠοΘΌΙΟη 15. ὨΘΤΟΪΥ ῬΟΒΒΙ0]6 ονὴρ ὕο 

ὍΠ6 5 σῃύηθθθ οἵ ὑῇ6 δνιάθηοθ ἂδὖῦ οὔὐν οομηχηϑηα. δ᾽ αῦ 15 
δ ΌΒΟΙ αἴθ ν οουῦδιη 185 ὕῃ6 ἰδοῦ τῃδὺ ΔΌΒΌΠΘηΟα [τῸπ οοα δηὰ 

ἴτουα ὑῃθ ρταὐποθίϊοη οἵ 84}1] οὔμϑι. δρρϑύϊψθθ νγῶβ 8ὴ6 501}} 15 
Ὀγθοῦιβθα ΟΥ̓ νϑυοιϑ γτῶθθβ δὖὺ βθϑα-ὑἸτὴ6 “[οΥ ὕμ6. Ῥάγροβθα οὗ 

ὉΠΘΓΘῸΥ Ῥχοχμούμηρ' ὑἢ,6 στον, οἵ ὉΠ 6 ΟΥΌΡ5,2 ἃ Κιπα οὗ σβϑητῃ, 
δοῦϊπρ' ὑΠγοαρ ὕῃ 6 βυιηρδῦμοϑιιο οοηηθούϊνοη Μ ΏΙΟΝ 18 Βαρροβϑα 
ἴο οχιϑβὺ θθύνθθῃ ὑἢ6 βοόονϑν δηα ἢ 566α. 

Ολεθ8ο- ϑιπάαν (Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς). 

ΤῊ Ὀογβ οὗ ϑδοὴῇ ν}]]ᾶρθ ΓἸβΒ6. ΘΑΥΪΥ ἴῃ ὅπ τηουηϊηρ' 8ηᾶ, 
αἸνΙα6α τηὔο Βανουὶ ρϑυῦϊ68, ΡῸ ἔογθῃ οο]]ούϊηρ Ὀ.πά]65 οὗ ἤγο- 

ψΟΟα,, ΜΒΙΟὮ ὑΠ6Ύ Ρ1]186 ἊΡ οἡ ὕῃ8 ὕἤορβ οἵ ὕῃ6 ᾿οιρηῦβ δῃηα ἢ11]8 
1ὴ ὕπθ ῃϑρῃ ουσῃοοα. Τῆθβθ Ῥγθρδυϑύιοηβ οομηρ]οθα, ὑμον 

δύ α86. ὑμϑιηβοῖνοθ ἀυσπρ ὕΠ6 γοϑὺ οὐ ὍὉ06 αἀδὺ ὈΥ ὑβγονίηρ 

Βύοῃμ 5 ψιὺἢ 8. 511ηρ,) Θϑοἢ βῃού δοοοιρϑῃιϊθα ψαῦἢ ὉὈΠ686 τηγϑ- 

ὉΘΥ]ΟᾺ5 ΜΟΥαΒ: “ΙΒ υβοθν ον ὑ}15 ΔΙΎΟΝ 165, τὺ ἰῃ6 ἤθϑ 
[0]1ὁ ν᾽ ἸῺ 118 ὕγϑοῖς ̓  (ὅπ᾽ πάῃ ἡ σαγίτα κῇ ὁ ψύλλος καταπόδι) 

Ιὴ βοιηθ αἰβύγιοίβ, οἵ Μϑοθάοηϊα ὑμθβ8 5105 816 σϑρίϑοθα ὈΥῪ 

διοῦιϑ! ογοβδ-ονβ σθΏργα ν οοηδίχαοίθα οἵ ἃ ᾿ταρτηθηῦ οὗ ὃ 
ὈδΡγΘ]-ἤοοΡρ, ΏΙΟὮ 185. ραβϑθα ὑβγοαρΡ ἃ ΠοΙΘ αὖ ὑπ δηᾶ οἵ 8 

βύοοϊ. ΤῊ ὙὨ188116,---ἃ ἸΟΩρ Ω81] ἃβ. ἃ. Τ]6--ἰ8]α 1η [Π68 ρχόονθ 
οἵ Ὁἢ68 βύοοϊχ, 15 Ῥυόρβὶ]θα ὈΥ ἃ βύγηρ ἀγα ὑϊρηιῦ ΘΟΥΟΒ8. 0} 6 
Ὅονν δῃα ἢι6]α ἔδϑὺ ὈΓΡ ἃ οδύοῃ, ἡ ΒΙΟΝ 15 π81]6α ἴο ὕῃ6. 5ζοοϊ,, 
ΔΟΌΊΩΡ᾽ ἃ8 ἃ βογῦ οἵ ὑγσσοσ, Αὖὺ πΙρ  8}] ὑπ6 θομῆτθβ θα] ῦ ἊΡ 

1ηὴ Π6 ΤηουὩ]ηρ 816 ΚΙΠα]Θα, δηα ὑῃ6 ῬοΥ5 ἡ 1} ονϑσ {ΠΏ 6 1η. 

1 4. (. ΕΎαζου, Τῆς Οοϊάοη Βοιιρῖι, νο]. ται. Ρ. 140. 

2. 10. νο]. ττ. Ῥρ. 209 [0]]. 

5.Α, Δ. Γουσίου, "Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα;,᾽ Ῥ. 41. 
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Ἰα θη ὐ168} Ουβύοσηβ 816 ΟὈΒΘΥνΘα 1 Β6 ΘΓ] Θ᾽ σΟΏΟ ΘΟ ΠὑΓ168. 
“Τὴ βοιὴθ Ῥαυῦβ οἱ Βυβϑια," 5805 δ βύομ, “86 ϑῃμᾶ οὐ ἀθαίῃ οὗ 

ὙΠΏΥΘΥ 18 ΘΟ] Ὀγαύθα οὐ {π6 ἰαϑὺ ἀδῪ οἵ ὑπ6 Βαύίογ- ἡ δαῖκ, ὃγ {π6 
ὈαΓΗ]Ωρ οἵ “8 βύγανν Μυ]1ς᾽---ῶ ἤθαρ οὗ βύγαν, ὕο ψν δι ἢ βϑοὴ 
Οἱ τὉῃ6 ρδυὑϊοιρδύουβ 1 ὉΠ 6 ΘΘΓΘΙΩΟΠΥ͂ ΘΟὨ ΥΙ αὔθ5. Π15 ρογθιοῃ.ἢ 
η Βυϊρσϑυῖδ “ααγηρ' ὑῃ 8 ψΏο]6 ψϑοῖς, [η6 οἰ] άσθῃ ϑθλαβα ὑμθῃ)- 

561] γ865 ὈΥ Βῃοοίηρ ΜΙ θον8 8Πα ΔΙΤΟΥ͂Β, ἃ Οαδύομι ΨΏΙΟΉ...18 
ΒΆΡΡοΟΒΘα, ὈΥ̓͂ Βο6 ηϑρΊηϑύϊνο Γ|ΘΥΒ, ὅο ἤδϑνθ τοίθυρθα ἴῃ 

οἰάθῃ ὑτηθ8 ἰὸ ὕμθ νἹούουυ οὐίδιηθα Ὁ ὑπ βαμῃθθδμπμ8--- ἢ 6 
ΘΥΤΟΝ 58. οὗ ὕΠ6 [Δ1-αδγθηρ' ΑΡΟ]]ο0--- ον ὕμθ ἔοτοθϑθ οἵ οοἱὰ δηά 

ἀδνκη 655." 
ΤΏ οαϑίοτῃ οὗ ΚΙΠα]Ιηρ' ὈΟΠΗγΘΒ οα {π6 ἤγβὺ ϑαπάδν τη Πιοηὐ 

8η4 οἵ ὑῃτο ]Ώρ' ΤΩ1851165 Ἰηὔο 06 Δ11 ῬΥΘΥΘ1]Β ΤῈ ΙΩΘΏΥ͂ ΡδΙ 5 οἵ 

γ᾽ οϑύθσῃ ἔπισορθ. 1 ὔψϑοια ὉΠ 8 ΔΙΤΟΒ δα βύομϑϑ 86 τϑρίδοθή 
ΟΥ ὑμῖη τοῦμα ΡΙΘ0Ὸ5 οἵ ψοοα. [}ἢ 841} ὑῆθβθθ οϑβϑθθ. οἵ ρᾶαρϑὴ 

ΒαγγΙν] " ὑῆ 6 ὈΟΠΗ͂ΓΟΒ ἀγθ θ01]}0 ὈΥ ὈΟΥΒ οὐ ὑῃ8 ογδϑϑύβ οὗ τηοπῃ- 

ἰδῖη5 δα 811}|5 88 τῇ Μδοβθάοῃια. Δ βούμου ὑῃ6 Οτὐθοὶκβ οὐ {Π15 
ῬΤΟνΙΠη06 μᾶνθ θογγονγθα ὑπ 6 ρϑβύϊηθ οἵ βύομῃθ ἃ ΔΥΤΟΥ͂ Βῃοοῦηρ' 
ἔγουη ὕμιν ]ΔΥ ΠΟΙΡΏὈΟΌΓΒ ΟΥ̓ ἤᾶνο τη Πουθα τῦ ἔτοτη ὑΠ 61 οὐ α 
τϑιηοίθ ἀποϑϑίουβ, 1 σου] θ6 ἀποὺ ὕο 88Υ. Βαυῦ ἴῃ 8ὴγΥ 
Οδ56 1 15 81 1πηὑθγθβύιηρ' ΓΌ] 1 οὐ Ὀγρομθ ὑπηθ8. Αρατγὺ ἴτοιῃ 8. 

ΒγΤη θΟ]108] ΟΓ Τἰδ8)] ΒΡ ΙΠοΔΠο6. ΜΏΙΟΙ ΤΩΔΥ ΟΥΤΏΘΥ ποῦ ]ατ]ς 
ἴῃ ὑμ ρύϑοίισθ, 6 86 οὔ {ῃ6 8]1ὴρ δα ὕη86 ον ΟΥ ῃ68 
Μδοράομῖϑι ὈοΥθ δὺῦ ΗΪΔΥ 15. τηβδίσαοῦνθ 8ἃ5. ἃ ΘΟΏΒΡΙΟΟΙΒ 
Ιηϑύδῃοθ οὗ 8. οιιϑύοπη οαὐ!νηρ' Ιῃ ὑπ ἴΌσ οἵ ἃ σϑῖὴθ ᾧῃ8 

ΒΘΓΙΟῸΒ. ὈΌΒΙη6858 οἵ ψ ΒΙΟΩ 1 ΟΥΙΡΊΏΔΙΙΥ 85. ΟὨΪΥ 8 ᾿τη]ϑ]Οη. 
ΤΟΥ Ὀον5 δηα 5]]1ηρ8 816. Θχύγθι  Υ ῬΟΡΌΪΔΙ ΘΠΟηΡ ὈΟΥ͂Β 8]] 

οὐ ον ατορα δὺ σουύδιῃ ὑ1πλ65 οἱ 0ῃ6. γϑϑι, δὰ Κϑϑριὴσ ὑρ, ἃ 
ὉΠ6Υ αο, 0Π6 ΠΙΘΙΏΠΟΓΥ οὗ 8 ΜΚ 6 ἃρῦ ΠΟΥ Θχύϊηού, ΓΘ τορατα θα 
Ὀγ δὐμῃμοϊοριϑίβ 88 Βρουίίν βυγνιναὶβ οὐ δῃοιθηῦ ου]ύυγορ, 1 ποῦ 

οἵ δηοϊθηῦ οὐ 6 ΤῊ Ὀομῆγθβ δῃαὰ Ὅἢη6 ἢἤθβ ψ1}} γϑδῦρθδι 1ἢ 

σοηηθοῦοη Ψιἢ} ὑῃς6 ΜιΙαβυιητηθὺ [δϑυϊν 168. 

1 Βαϊδίοῃ, ϑοηρδ οὐ 6 ᾿ἰμιββίαπ Ρεορίο, Ὁ. 210, 

2 4. α. Ετδζον, Τὴ6 αοϊάφη Βοισᾷ, γ0]. τιτ. ῬΡ. 288 ἴο0]]. 

8. Τῇ διηοιθηὺ {ἰπτὴθ8 6 Κϑαμίθηβ ἢ Αϑῖὰ ΜΊΏΟΥ, Ὸ τορϑγαθα {ΘΙ ΒΘ 6 5 85 

Ῥοΐηρσ οὗ Οτγθίδῃ οὐἱσίη, ἀβϑᾷ ἴο ὕσσῃ οἂὐὖ διιηθᾶ, “" ἰὑπρ [6 δ. σι Π6ῚΥ 

ΒΡΘΒΙ5 δηἃ βδυίηρ ὑμαῦ Π6ῪΥ Μ6ΥΘ Θχρϑιηρ [86 ἔοτοῖρῃ σοὰβ. Ἠδΐ. 1. 172. 

4 ΤΎΪοΣ, Ργίηυϊεέίυς Οὐζέωγε, νοὶ. τ. Ὁ. 78. 
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Ιῃὴ ὑπ βνβηΐϊηρ οὗ ΟΠ θθβθ- ϑμαδυ 1 15 ὑΠ6. οαβίοτῃ ἔου 0Π6 
ὙΟΠΩΠΡΘΓ ΙΩΘΙΔΌΘΙΒ οὗ ὉΠ 6 ΘΟΙΩΙΔΙΟ ὕο 08]} οἡ ὕὑμθῖνῦ δἰ θυ 
τοἰδύϊνοϑ, ροαίαυ 615 δηα ροατηούῃθυ8, ᾿ῃ ΟΥ̓ υ ὕο ὈΘο' [ὈΓΡΊΨΘΗΘΒΒ 

ον 611 ὑγθβρδββθα δῃα Ὀθβθθοῦ ὕμϑιν Ὀ]θββϑιηρ, ΤΏ ΘΉ, ῸΥ ΒΟΤῺΘ 

ΤΘΔΒΟΠ ΟΥ̓ Οὗ ΟΥ, δίκα τὺ ὕθθιη ἃ οδἶζθ, 8 ΟΥ̓ΔηρΡΘ ΟΥ 8 ἰΘΙηΟ ἢ 

δι5. ὃ. ῬΤΟΡΙ ΙΌΟΥΥ ΟἸδυιηρ' ὑο ὕμοβ οὐ ἡ ἤοση ὑπο Υ ο8]}1. ΤῊΘ βγιὰ- 

ὈΟ]1Ο τηθδηϊηρ οὗ {π686 οἹ 5, 1 ὉΠΕΥ ουοῦ ἢδα ΟΠ6, 88 ἸΟΏρ' 5106 
ΘΌΠΘ {Π6 ν8Υ οὗ 8}} ὑγϑαϊθοημ. Τῦ τηδὺ Ὀ6 νου 116, ΠΟΘ Υ ΘΓ, 
ἴο Τ6 68} ὑμδῦ 815 δι18]6 δοὺ οἵ ἀ αὐ γᾶθ Ο06 1ὴ ΨΟρΡῚΘ ΘΙΏΟΏρ' 
ΟἿ ΟΝ [ΟΠκ α]|5ο. Οἱ {μ6 τὰ δυμαδὺ οἵ [μοπΐ 1ὖῦ ψὰβ 086 

οαδίοϊῃ ἴο ρὸ ἀ-ηιοίδογιησ, ὑμδὺ 15 ἴο ὈΔΥ ἃ [ὈΥΤΏ8] ν]διὺ ὕο ΟἿ Θ᾽ Β 
Ῥϑυϑηΐβ, ΘβΌΘΟΙ ΠΥ 86 ἴθιηδ]θ οὔθ, ἃπα ἴο δκθ ἴο ὕμϑυη ΒΟΙῺ6 
ΒΠρηῦ ΟἹ, ΒΌΟἢ. ἃ8. ὃ οαἶκα ΟΥ ἃ ὑπ]ηκοῦ. Δ θησβ ὑΠ6 ἀδν 1086] 
νγ85 Πϑηη]664 Μούμουηρ ϑαπάαγ" ΤΠ βιτηι]δγιν Ὀθύνθθῃ [86 
οἷά ἘΣ ρΡΊΙΒη 8ηα ὑπθ τιοάθτῃ Μϑοθαομδη ῥυϑούϊοθ 15. ψ76]}] 
ἩΠυβυγαίθα ὈΥ ΗΘΥΤΙΟΪ 5 ΠΠΠ65 ἴο 1)]ΔΏΘΙΩΘ: 

116 ὑο ὕῃπ66 8 Β:1206]13 ὈΣΠηρ, 

᾿ἀδιϊηδὺ ὕπο ροβῦ 8-τηούμουηρ ; 

σο ὑπδῦ, ΘΗ 506 ὈΪοαβϑοῦῃ 66, 
ἨΔ] ὑμαῦὺ Ὀϊοβδίηρ ὑμου ]ὺ σῖνο τηθ.8 

ΤῊΘ ϑηϑίορυ δχίθηαβ ἰο ὕμθ ἰθϑυι νι Ῥθοῦ!αν ὅο ὑμ6 ἀδΥ. 
Αὖὐ βαρρεοτ-ὑϊτη6 ἃ ὑΡΟοά 15 5860 ῃ 681 [Π6 Ὠθδυίῃ, οὐ 1 Π6 Π}146]6 

οἵ ὑῃθ σόοι, δηα ἀροὴ 1ὖ 15 Ὀἰδοθα ἃ ψοοάθῃ ΟΥ̓ ΘΟΡΡΘΥ ὑτδῦ 
(σιν. Βουμπα {π6 8016 ππ8 Θχύθιη ρου Ζθα δῦ ὕΠ 6 ΤΠ ΌΘΙΒ 

οὐ Ὁ816 [Ἀ͵Δ1|Κ ογοββηίασροα, σι ὑΠ6 οὨιοί οὐ Ὁ6 Πουβθῃο!α αὖ 

[86 βοδ. Τῇ τϑρϑβὺ 15. 85. Βατηρύμουβ ἃΒ Ὀθβ ὑπῃ6 να οἵ ἃ 

Ἰοηρ' [αϑῖ, δηα 8. οαἶκθ [ουὴ8Β ομθ οὗ ὕΠ8 τηοϑῦ σοηΒρΙ ΘΟ 15. ΠΘΙῺΒ 

οὐ ὑπ τηϑπι. Βρίοτα [6 ὺ ὀοιηταθηοθ θαὐηρ ὑῇ6 γΟΌΠΡῸΓΣ 

τη 615 οὗ ὑῃ6 [ἈΠ}1]}Υ ἰτπ66] ἰο ὑμ61: 6] θβ (κάνουν ΟΥ̓ βάξζουν 

μετάνοια) πα οὈὔδ]η 8 Βο] αἰ100, 8 ΘΓ Ὡ]Οἢ Ὀϑυουσάϑηοθ ἐῃ6 
Ὀδηααθῦ ὈΘΡΊΏΒ. 

θα ἰῃ6 ρ]αύββ 816 γθιηονθα ὑῃϑγθ [Ὁ]]ΟΒ δ ΘΙ ΆΒΙΏρ' σῬ ΓΘ 

οα]]6 ἃ “Οδριηρ᾽ (χάσκα) δια σοτγθβροπαϊηρ ὕο ουλ ( ΥἸβῦμηδβ 
σϑταθ οὗ ΒΟ -ΟΠΘΥΥΥ οὐ ΒΟΌ Ιηρ' ΑΡρ]θΘ. Α Ἰοῃρ' ὑμγθδα 15. ὑϊθὰ 

1 Τῆι6 Βοοῖς ο αν, νο]. τ. Ῥ. 880, 

5. ώὼ.α. ΤιΘὐ- δ ἶκο. 

9. Ηδεβρογίάο8 θ8ὅ. 
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ἴο 868 Θῃα οὗ 8 βύϊοϊκ, δῃὰ ἴγοῖὴ 10 15 βυβρθηάθα 8. διύ οὗ οοῃ- 
[βούομουυ (χαλ βᾶς), οὐ ἃ Ὀοϊ]6α ορρ. Τῇ ρϑύβοῃ ὑῃϑῦὺ ἢο] 8 τὖ 
Ὀοὺ5 10 Τονγαγαβ ὉΠ 6 οὔθυβ ΨἘ0 δἰὖ 1ἢ ἃ τίηρ, ψι ἢ {Π 6} τα ἢ 8 

146 ΟρΡΘΠ, ὑγγτηρ ὕ0 οαῦοἢ ὑχ6 τηοτγβοὶ Ὁ ὑσγη8. ΤΉΘΙΣ ΒυγΆρ  ΊΘΒ 
ϑη ἃ ἴθι! αγοβ πϑύαγα! γ οασδθ τὰ ἢ 101} 100 Θηα ὑδ 6. σϑίῃθ Β00Ὼ 

βροίβ ϑχοιθησ. ΤῊΙΒ. ϑιριβθιηθηῦ 15 ϑυασοθραθα ΟΥ̓ ΒΟηΡΒ Β0Πρ' 

του η6 ἴδ ]6 δῆ βοιῃθυιπηθθ ὈΥ ἀθϑῃοιηρ, 

Α συδιηΐ Βαροιβύηοη αὐΐαοῃθα ὕὸ [η86 ῥγοσθθαϊηρθ οἱ 818 

ΘΥ̓ΘΏΙΏρ' ἀΘΒΘΡΥ 5 ἸΏΘη 10. [{ϑηγοηθ οὗ ἰῃο86 ργθβθηῦ ὨΔΡΡΘῊΒ 
ὕο Β5Π66ΖΒΆ, 1ὖ 15 ᾿πηρογϑύννο ὑῃδὺ Π6 5ῃοια ἰθαγῦ ἃ. Ὀιὺ οὔ ὑπμ6 ἔγοῃῦ 

οὗ 15 Βῃ1σῦ, ῃ ογάθυ ἤο νὰ ο 6ν1] ᾿ ἢ  ΘΏΟ65. 

Καθαρὴ ᾿βδομάδα. 

ΤῊΣ ἀδὺ5 ὑμδὺ [Ὁ]]ΟῪ ἰουὰ ἃ 8.0 οοηὐγαβῦ ἴο ὑἢ18 ἰθαϑβῦ. 

 Μομάδυ Ὀθρηβ ΟἸδδηϊησ- βεὶς (Καθαρὴ ᾿βδομάδα), ἃ 
Ῥϑυιοα οἵ ρυχιποδύϊοη Ὀο ἢ οἵ Ὀοαγ δηα οἵ βδοὰ]. Τῆὴθ οοοκίηρ 

αὔθη851}5 816. ΘΒ 64 8η6 ρο] 5066 ψιῇ ἃ νϑϑῦ 468] οἵ Ὀυϑῦ8 8δηα 
ὨΟΙΒ6; Ὅη6 ἤοσοτβ 816. βου 66, 84}1 ὕγσϑοθβ οἵ 086 ρυθοθαϊηρ 

ΓΘ] ΟΙΟΙηΡΒ. 816. ΒΟΓΆΡΟΪΟ ΒΥ οδορα, ἀηα ὑπ6 ρθαβδηῦ Ππουβθῃο α 
ΒΒΒΌΤΩΘΒ δ ἀηννοηὐθα ἰοοῖκ οὗ ραχιύϑηϊοαὶ! δυδύθειγ. ΤῊΘ ρ]οοιη 

15. ἀθορθηθα ὈΥ ὑμ ὑούδὶ δϑύθηθοη ἴτοσα τηθῶῦὺ πὰ αὐηΚ, 

ὙΒΙΘΝ 15 ἃὐνθιηρίθα ὈΥ͂ ἸΘῪ δα δΔοοοιμρ  Βη θα ὈΥ ἃ ἴδν ἀυτίηρ' 
[86 ἤτιϑὺ ὕμτθθ ἀδὺβ οἵ ῃ8 ψϑϑὶς. ΤῊϊθ ρουιοα οὗ τρία δῃὰ 
ὉΠΟΟΙΩΡΥΟΙΏΙΒΙηρ' [αβύ, οα 164 Τρίμερο, 18 Θοπο! πα θα οη Ν᾽ δα μββάδυ 

ΘγΘΠΙηρ. ΤΏΘΩ 8. ὑγὰ]}7 ἰθηύθη ρ16 οἵ Ὀο!]θα οαῦραρθθ ἃηα 
ρουπαρα ψνδηυΐβ, οδ θα Τρειμερόπηττα, 18 ΒΟΪΘΙΏΠΙΥ Θαύθῃ 8, 
ἈΠαου ὈύΘα]γ, γϑ] Βη6α Ὀγ Τῃο86 ΨῆΟ Βυσοθραρά 1ῃ ρσΟΙηρ' ὑΠγοῸρΡἢ 
ὑῃ6 ῆγθο ἀδυϑ᾽ βύθυγθίοῃ. 

ΤΙ βοιὴβ ρΙδοθβ, βόνγθνϑι, [8 βϑῃουϊ πη Ὠ]ΟῸΒ ΤΑΙΒΘΥῪ οὗ 0815 

ΘΟ ΚΚ 15 αἸἰδύατ θα ὈΥ οογίϑιη 66 016 τϑθοῦομβ οὐ ὑῃ 6 ἔδϑυινθβ 

ΠΟ ἢ γϑηῦ Ὀθίοσθ ΤΏ Θ86 Βρθοῦχαὶ γϑυῖν8]5 οἱ ρϑιϑῦὺυ 1 νϑυ]ΟῸΒ 

αιἸδυτοίβ ἴἈΚ6 νυ ΙΟῸΒ ΤΟΥΤΏ5, 8ηα 8ἃ5. ἃ τ16 816. οομῆηρα ἴἰο 

Μομπᾶδγ. Αὐ 'ϑιοῃῖοα, ἴον Ἰμδύϑηοθ, οὴ ὑπ Καθαρὴ Δευτέρα 8 

Ὀδηὰ οὗἨ γουτῃβ αἀγθϑβθα 1 [1]085, 50 85 ἴο τργθδθηῦ Ὀυϊρδηᾶβ, Ὀαύ 
ΥΘΔΙΙΉρ ὑΠ 611 Τγ8 5.5 ὁ ἢ 8 Ὀθοῖκ οὗ ὑῃ6 11 ΠΘ868, δἃ16 8]]ονγϑά ὈΥ͂ 

1Π6 ῬοΟΙΙοΘ ὕο ὈΪδὺ δὺ δισῇναυτηθῃ. ΤΉΘΥ ρᾶῖϑᾶθ {ῃ6 βύγθοίβ, 
ψιὺῃ ὃ τοδβύθα ἰδίῃ, βύποϊς οα ὑπθ ὕορ οὗ ἃ ροΐθ, αὖ ὑμε μϑδᾶ οὗ 
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ὍΠ 6. ῬΙΟΟΘββίοη, Βηρίηρ ΚΙΘρ ὐ6 βοηρδθ, 8δμα θη ὑῃ 6  ἤδγθ 
γΘΘΟΠΘα ὑΠη6 Ορθῃ ΘΟΙΠίγΥ, ΠΥ 561Ζ6 ἃ ροϊηὺ οὗ νϑηῃΐαρθ, μοὶα 
ὌΡ 81] σΑΥΤΙΔρΘ5 ὑμδῦ ὨΔΡΡΘῺ ὕο Ῥ885 ὈΥζ, δϑηα ϑχίογὺ ἵτοτὰ ὑη6 ποῦ 
ὉΠ] ῊρΡ᾽ ῬΑΒΒΘΏΡΘΙΒ ἃ ὑπἹαΐα οἵ Ἰηοῆμθυ. ΤΏθη ὉΏΘΥ 8α]Ο ΓΗ 
ἴο 8 Τηθϑοὐ ΜΏΘΙΘ {Π6Υ Θοδύ, αὐ], 51ηρ, 886 τῆϑῖκθ ΤΩΘΙΥΥ. 
ΤῊ6 Ῥγοοθθαιηρθ ὈΘΔΓ ἃ οἷοθθ Γϑϑϑυι απο ἰὼ ὑπ “ Μομπίοθιη᾽ 
ἴδϑυινιῦν ΟἼΟ6. ῬΟραΪΓ δῦ πο. ἷ 

Αὐ Κ'δυγθθ δῃα Νίϑθηῖ ὑῃ6 Ῥθορὶθ γρϑῖσ ἴο ῬιοΏῖοΒ ἴῃ (ἢ6 

οουηύγγ. [}ἢ 86 ἰαύθον. ρδοθ ὑῃ6 888] γϑβοσύ 15 ἃ Ὦ1]] οσονηθα 
ὉΥ δῇ οἷα τηοηδβϑίθυυ. Τὴ6 πϑύῦϊνθθ 1η ἀΘΒΟΡὈΙηρ 6. ἔδϑῦιναὶ 

1ο]α τὴηθ ὑπαῦ “Ὁ γ ψϑηῦ ἰοὸ Ρὰ]}] οαὐ ὕπΠ6 βουρθηῦ" (νὰ βγάλουν 
τὸ φεῖδι)---ΠΟν ἃ Τῆθ 16 δηα 811} Ὀαῦ γηΘΒὨ]ΡΊ655 Ῥῆγσδβθ, Ὀυὺ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ ΒΌΤνΙν)] οἵ ἃ Ὀ6]16Γ δἰκιῃ ὕο ὑη6 ΗἸρΡΏΪαπμα ΒΟ ΡΟ ΒΟ ΙΟΙ. 

18 “8. ψ6θ]ς ργϑνιοὺβ ἴο δύ Βυιαροὺβ 1)4Υ ὉΠ 6 βουρθηΐβ 816 
ΟὈΠρΘα ὕο ἰθᾶνθ ὑπ θῖν ἢ 0165. ὉΠα Σ᾽ στοαηα." ΤῊ αδίθ οἵ [}18 
ΝΥ δβϑίθσῃη ἴραϑῦ (1ϑὺ ΕδΌ. 0.8.) ΘΟΥΓΘΒΡΟΠθ. ΤΟΌΡὮΪΥ μι ὑῃ6 

ὑτ86 τὼ Μ ΙΟΝ Τϑηῦ πβαϑ!ὶν Ὀδρηβ. Τὴ ονϊάθθοθ ψ 1Οἢ ψγ6 

ῬΟΞΒΘΒΒ (065 ηοῦ νγδιγϑηὺ ὑῃ 6. ΔΒΒΌΤΩΌΙΟη ὑπϑῦ ὑῃ6 ργϑούϊοθ 88 
ΔΏΥ ΘΟΠΠΘΟΌΙΟΙ ΜΙ ΟΡΒΙοἰαίσυ. Ὑ οὗ 10 βθθιηβ ἴο ροϊηῦ ὕο Βοῃγ6 

ΒΥΠΌΟ]1Ο τηθδηϊηρ' οἵ Π6Ψ {6 ἀθυινρα [το ὑΠ6 Βουρϑηῦβ Δ η 88] 

ΚὙΘηΟνΙ ΟΥ̓ ΟΘΒ ]ηρ᾽ 105 οΪα ΒΟ ΡἊ." ὃ 

Αὖ ϑοςβοβ, ἀρϑίῃ, ἀυγτηρ 018 66 1κ ὉΠ6Ὺ ἢᾶνθ τηϑϑα ΘΥδα 68. 

ὙΥουΐῃβ ἀγοϑβθα τὲ Τμδίαποίίαβ Θχθουαΐθ ΠΥ ἀδῆσοοθ ΜΠ Ὲ 
ΒΜΟΙΓΒ; ΟΥ̓ΘΥΒ ΔΥΓΑΥ͂ ὑΠΘΙΏΒΘΙν 65. 1 ροϑύ-ΒΚ]η8, Θονθυπρ Π6ϑα 
8: ίϑοθ Ῥθηθαῦῃ δι ΘΟΏ 108] ΟΡ (καλητακι) ἀθοογαύθα ψιῦῃ ἤοΎΤΘΥΒ 
δι. ὕδ856]5, Ὑ Ὦ116 βίηρβ οὗ τηοηβδύσουβ [6115 ἀδηρ]ο ἔγοτῃ ὉΠ Θ1Υ 
γνγϑϊδῦβ. ΤῸ ΤΟΥ] ἀΔΌΪΥ δαογπθα ὑΠ 6  βύορ ὑῃ6 ἀδηη56}5 1ῃ (ῃ6 
βίγϑθθῦ, θχϑιῃϊη]ηρ ὑΠ 61 Ὠθϑα-ΟΘΔΥ [ῸΥ ΟΟἸΏΒ. Δη6α ΘΟδσϑοῦηρ 8.8 

ΤΩΔΩΥ͂ ἃ5 ὍΠΟΥ οδὴ ἢπὰ. ΤΉΘΥ 8180 116 ἴῃ ψϑὶὺ τουηα [8 ΘΟΥΏΘΥΒ 
δηἃ {{Υ̓ ἴο ἸρΡΏ θη ὑἢ6 πη υν Ῥάββου-Ὅν Ἰηὔο ΠΠ Θυα ῦν. ΕἼΠΔΠΥ 

ὑπον Ὀοϑίακθ ὑῃμϑηβοίνοθ ἴο ὑῃ6 ὀρθὴ βρ868 ἴῃ ὑπ τρἱαα]6 οὗ 
086 ν]]ὰρθ, τϑβουνθα [ῸὉΓ ἀβϑηοηρ' (μεσοχῶρι), δα ὑἤθγα ὑῃ6 Υ 
ΤΏΒΚΘ ΓΊΘΥΤῪ ΟἹ ὑῃ8 ῬγΓΟΟΘΘαΒ οὗ {861} βρογύῦϊνα ΣΟ ΌΘΥΥ. 

1 ΕῸΥ ἃ ὙΘΙῪ Ἰρἰουθϑύηρ δοοουσηὺ οὗ {15 [ϑϑύϊνὶ βεὲα ΤῈ Βοοῖς ὁ. Ῥαυβ, 

νο]. ττ. Ρ. 668. 

53 4. α. ΟδΙΏΡΌΘΙΙ, διρογδίζίέίζοηβ ὁ} {6 Ηἱἰσμϊαπᾶβ απὰ 1βἰαπάβ ο Βεοϊϊαηᾶ, 

Ρ. 225. 

8. ΠΎ]ΟΥ, Ῥγίπυϊζίυο Ουϊέωγο, νοὶ. τι. Ὁ. 241. 



9.2) ΜἭοαρδλοαομιαγν δ οίκίογο 

Τοῦ Λαξαρου. 

ΤῊς Εδδαβϑὺ οἵ ΤΖϑιῸβ 15 8580 1ῃ βοὴβ αἰβύγιοῦβ τηϑαάθ [ῃ6 
ΟΟΟΔΒΙΟ οὗἨ Βοηρ' 8η6 το]οϊοιηρ. Αὖὐ Νιρτιῦδ, [ΟΥ̓ Θχϑιηρ]θ, οα 
ὑπαὺ αδΔΥ ο1Γ]5 πα ὈΟΥΒ ρῸ δροαῦύ {Π6 βύγϑϑύϑ ΒΙΠρΡΊΠρ' πα ἀϑηοΙηρ' 
δα οΟ]]Θοὐϊηρ' Ὀγθβθηΐβ---ὃἃ [ὈΤπὶ οἵ Ὀδρρίηρ Κῆονῃ ὅο {86 
ΘΠΟΙΘηῦΒ. ΟΥ̓ ὍΠ6 Πϑιὴ6 οἵ ἀγερμός, δϑηα ὕο ΟὟΤΓ ΟΥ̓ ρϑδβϑῃ δ 88 

σοΐη α-οογηΐησ, σοοατηρ, δια 5ὸ [οσῦ, ΤῊ ἀβῆσθυβ 816 σ8116α 

Λαζαρίναις, δια ὑπ6 1 βοῆσβ Λαξαριανὰ οΥἮἩ Λαζαριώτικα (80. 
τραγούδια). Μοῦ οὗ ὑμ886 οοπιροβιθοηβ αν θθθὴ δδηαρά 

ἀονῃ ἔγογη τηοῦμο ὑο αἀδυρη οι [Ὁ ἄρθβ, 856 πηϊογυηδύθὶ 
ἢδνο βυθθα τ ἢ 1 ἰγϑηϑ 5810. [σινθ ὈΘΙΟν βοὴ οὗ {868 

Ἰϑραϑὺ τησί]αῖθα ἱγαριηθηῦβ ΒΙΟὴ 1 ψγ88 ΘηϑΌ]θα ὕο ρίοϊς ὑΡ. 
ΑΒ 7.6 Ὑϑϑάϑυ 111} 5866, ὕῃη6 βαβρ]θοῦ οἵ ὉΠ 6 βοῃρ' 15 ἔου ὕη6 τηοβῦ 

ΡῬϑιὺ δαδρύθα ὕο 68 οἰγοιτηβύθηοθβα οἵ {ῃ6 Ῥϑύβϑοῃ ὕο βου 1ὖ 18 

δά ἀγθ5864, 

1. 

Τὸ α ααηιδοῖ δοίγοξ, ρα, 

Ἂ ἔ Ἂ , 

Πῶς παίζ᾽ ὁ Τοῦρκος τ᾽ ἄλογο κὴ ὁ Φράγκος τὸ καράβι 
» ᾿ “ ᾿ Ψ μ Ἀ Ν Ἁ 3 " Ετσ᾽ παίζει κ᾽ ἕνας νειούτσικος μὲ τὴν καλὴν ἀπύόχει. 
93 Ἁ ͵ , δ) ε Α ἤ " ΓᾺ 

Σ τὰ γόνατά τὴν ἔπαιρνε, ᾽ς τὰ μάτια τὴν φιλοῦσε, 
Σ τὰ μάτια, ᾽ς τὰ ματόφυλλα κὴ ἀνάμεσα ᾿ς τὰ φρύδια. 

«ΑΒ 1736 ΤατΤΙς α411165 τ] Ὠ15. βίθθα δηα ὑπ ΕὙΔΩΪς ΜΙ} 18 5810, 
Ἐγθῃ 50 ἀ8ΠΠ165 ἃ γουνῃ ψι  Π15 ἴϑ81}" ΟὨθ. 

Ἠδ 11} ὑδκθ μθ΄ ΟἹ ΔΒ Κῆθοβ 8ῃα ΚΙβθ ΒΘ" οὐ ὑῃ6 ΘΥΘΒ, 

Ομ ὕπ6 ουϑθϑ, οἢ μα θυϑὶάβ, δηὰ Ὀθῦύνψθθῃ ὕῃ8 θυθργονη." 

11. 

70 α ἰουθ-ἰογην ψοιυΐδι. 

Κεῖ π᾿ ἀγαπᾷς, λεβέντη μ᾽, στεῖλε γύρεψε, 
Στεῖλε τὴν ἀδερφή σου προξενήτισσα. 

Κῇ ἂν δέ᾽ σου δώσουν, πάλι σύρε μοναχός. 

᾿Ανέβα ᾿ς τὸ πηγάδι κἢ ἀργολάβησε, 

Νὰ μαζωχτοῦν κοπέλλαις ὅλο ἔμορφαις, 
Νάρθῇ καὶ κείνη ποῦ θές, κείνη ᾿π᾿ ἀγαπᾷς. 
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Κλέψ᾽ την, λεβέντη μ᾽, κλέψ᾽ την, κλέψ᾽ τὴν πέρδικα, 

Σύρ᾽ την ᾿ς τὰ κορβουλύόγια!! ᾿ς τὰ ψηλὰ βουνά, 
Κεῖ ποῦ λαλοῦν τ᾽ ἀηδόνια καὶ τ᾽ ἄγρια πουλιά. 

“Ὑ͵ΈΆΘΡΘ ἐμὰν ἴον ἀνθ ]]θ, τὰν γᾶν γουθῃ, ὑμιύμου βομα δηαᾶ δῆϊ. 
ϑθηα Ὧν βιβῦθν ἂβ ἃ τηϑύοῃ-τ δ κου. 
Απα 1 6. σίγθ μοὺ ποὺ ἴο πθθ, ρὸ ὑμυβο 
ο ἋΡ ὕο {μ6 ἔουπύδίη δηα βοὺ ἴο ψοοϊηρ, 

Τμδὺ τϑιθὴν Ῥϑββίηρ' 817 ΤΩΔῪ 6 ραῦμουθα ὑῃ 616, 

ΤὨδὺ διηοηρηῦ ὑμθιη ΤΩΔΥῪ 8180 οοῖὴθ 586 σόα ὑμοὺ Ἰονοϑῦ. 
ΤΉΏΘΩ ΟΔΥΡῪ ΠΘΡ ΟΥ̓, ΤῊ Ὀγᾶνθ σου, ΟΔΥΤῪ ΠΟΥ ΟΝ, ΟΔΥΤῪ ΟΥ̓ ὑ86 ῥγουυ 

ρῬαχύγίαρο, 

ΤΆΪκΘ ΠΘΡ ἤο {886 1115, ἕο ὑ}6 ΒΡ του διη- ΘΑ ΪΚΒ, 

ὙΥΏΘΓΘ Ὁπ6 πιρηξηραϊθθ δηα ὑη6 ψ]ἃ ὈΙγὰβ βῖηρ." 

Π|. 

Το α πθοιυϊψ-ηναγγιθα τυοηιαΉ. 

Βουζοῦδα" μ᾽, τί τρανεύεσαι καὶ σέρνεις τὸ καμάρι; 
Τὸ πῶς νὰ μὴν τρανεύωμαι καὶ σέρνω τὸ καμάρι; 
Ἔνγώ ᾽χω ἄντρα βασιλεᾶ καὶ πεθερὸν ἀφέντη, 
Καὶ “πεθερὰ βασίλισσα καὶ ᾿γὼ βασιλοποῦλα. 

“ΕΜΥ αἀθὰν [0016 Ὀτ46, ψμουθίουθ ἀοϑῦ ὕβοι ἀγῶνν ὑμυβ ἢ ἀρ, δα ΒοΙὰ 
ὑγ Ὠρδᾶ ὨΙρἢ 1’ 

«ον δὴ 1 Ὀὰπὺ αἀΥδὺ ΤΥ Β6 1 ῸΡ δηα ΠΟ] τὴν μοδα ΒΙρῈ ἢ 

1 δνθ ἃ ἱίπρ [Ὁ ἃ Βυθοδηᾶ δηα 8 Ἰογὰ ἴοῦ: ὃ ἔδύου-1-]ϑῦν, 
ΜΥ τηοὐμοι-1-Ἰἰϑὺ 15. ἃ ἀἀθθη, 8η6 ἃ ὈΓΊΠΟΘΗΒ 1. 

ΙΝ. 

70 ἃ ψοιυρρ ηιοέδιθ7. 

Μάνα ᾿π᾽ σὲ χάρ᾽σε ὁ θεὸς τὰ δυὸ περιστερούδια, 
Μάνα μ᾽, νά τα περικαλῇς Κύριο μ᾽ νά τον δοξάξῃης, 
Νὰ χαΐέρησαι ᾽ς τὸ γάμο της, ν᾿ ἀλλάξῃς ᾽ς τὴ χαρά της. 

Νὰ διῇς κὴ ᾿πὸ τὸν κόρφο τῆς περδίκια νὰ γυρίζουν, 
Περδίκια, χρυσοπέρδικα, χρυσᾶ μαλαματένια. 

1. ΠἼϊ8 ψογὰ 15. ΟῚ ἴο τη6, θα 1 ἰθῖκα 10 ἠο Ὀ6 ἃ ΒΥπογγη οὗ κορφοβούνια, 

. Ἡ11]-[οΡ 5.’ 

5.Α 5 μοησῃ οὗ ὑμ6 αἶχτα. νυφοῦδα, “ὃ ἀθαν ΗΠ 016 Ὀνϊᾶο,᾽ ἔγογη ὑπ Βυ]ραυῖδα 

δοζία, " Ὀγν1α 6. 

Α. Ε, 9 



94. “ῇῬοσκαλσοαομπίαν ΜΙ ΟϊΚίογο 

“Μούδβοῦ ἤο σοι (ἀοα 88 ρίνθῃ ὑπ15. Ῥὰϊν οὗ ὑβῃᾶθυ ἀονοθίϑ, 

Μούμου ἀθϑι, ὈΥΔΥ ἴῸΓ ὑθθιη 8ηα Ὀγϑῖ856 086 Ιου [ῸΓ {ῃθχη. 

Μαγοϑῦ ὑμβοὰ σϑήοϊοθ δῦ ΘΙ πιδυγίαρθ, ἀγθθΒ ΤΌΣ μῸΡ πϑαάϊηρ; 

Μαγοβϑὺ ὕμοὰ συ ὔῦμθϑβ ἃ ἤοροϊς οἵ γουῃρ ρᾶυύυασθδ ΘΠΟΙ ΤΌ] Ὡρ ΔΘ Ὶ ὈΟΒΌΙΩ, 

Ὑουῃρ ραγύγαροθ, ροϊάθη ρᾶγύμαρθθ, ραυύτ ἄρα οὗ ρυχοϑὺ ρο]α." 

Υ. 

76 δηξογργ βίη ἰουθῖ. 

Ἕνας λεβέντης καὶ ντελῆς καὶ ᾽νά ᾽ξιο παλληκάρι 

Μὲ ταῖς μαχαίραις περ πατεῖ, τὴ χώρα φοβερίζει" 
Τὴ χώρα ἐφοβέριζε καὶ τοὺς Ἰζοτξαμπασῆδες" 

“ Γιὰ δό μ᾽ τε τὴ Κααλοῦδαά μου, γιὰ δό μ᾽ τε τὴ καλή μου, 
Νὰ φκιάσω σπίτια πετρωτὰ καὶ σκάλαις μαρμαρένιαις. 

Ν ͵ νΝ 5... ς »“. “Γ 3 Ἁ Μ“ἷ Ἁ “ 
Νὰ φκιάσω καὶ τ᾽ ἁλῶνί μου ᾽ς τὴν ἄκρα τὴ θαλάσσα. 

Νὰ κοσκινίζω μάλαμα νὰ πέφτ᾽ μαργαριτάρι, 
Λ Ὰ Ν ; Ἁ 7 5 ,Ὰ ᾽ὔ 22 

Κῇ ᾿πὸ τὰ κοσκινίσματα νὰ δίν᾽ τῆς Λαζαρίναις. 

Α΄ Ὀγᾶνγθ γοαΐῃ, δ᾽ ΠΟ0]6 ρδ)]δηΐ δὰ, 

15. Βύγο]πηρ ἃστηθα σι Ἰκζηῖνοδ δηα ὑπυθαύθηϊηρ ὑμ6 υἹ][δρθ ; 

ἨΔ ὑβγραύθηρα ὑμ6 νλ]ᾶρα ὡηα 105 ἠούϑ]θϑ ὑδὰΒ : 

“ΟὐΙΏ6, ρῖνθ ΤΥ ἔδυ ἰονθ ὕο τὴ6, Οοὴβ ο͵Ἷνθ ἊΡ ΤῊ [81 ΟΏΘ, 

Τμαὺ 1 ᾿ΏΔὺ Ὀυ]]α 8. βύοῃθ ραϊδοθ 1 τη8}}0}6 Βύδ]18, 

Τμδὺ 1 τὰϑὺ 114 τὴν ὑβυθβηρ- ρον οα ὕμ6 Βμοῦθ οὗ ὑ88 868, 
Τὸ 511 ρο]ᾶ, δηᾷ ἰθὺ ῬΘΑ1]5. αΥῸΡ Ὀθηθδίῃ, 

Αμα οὗ {μ8 5 ΡΒ σῖγα ἃ 8816 ὕο ὑῃθ Μϑιβ οὗ [μϑΖϑυυβ. 2.7) 

Αὖὐ λϑκονικῖα ὑπ 6 βϑῖὴθ ουβύοῃῃη ρύθνϑῖ]β ΟἹ ὑῃ6 ΤηΟΤΏΙηρ, 
οἵ Ῥαϊὰ ϑυαμπάδν (Κυριακὴ τῶν Βαΐων). ΑΒ. {1160 σοῃρτοσϑίιοη 
βύσθδιῃβ οαὖ οὗ οἤαχοῦ, {π6 οἹγ]8Β οὐ Ὁ νλ]}αρθ ἔθου ρϑυῦϊθ8 
οἵ ὕδγθθθ μα ἴουσβ 8πα, θϑὸῇβ! Βοϊαϊηρ' ἃ ΡΟ] ἀ- ΘΔ ὈΥΟΙδγθα 
ΒΔΠαἸΚουομιοῦ οὐ ὑψο, σὸ ϑθουϊ Βιῃρίηρ οὐδιαθ θοῇ Πουβθ 

ΒΟΏΡΒ. ΘΡΡτορτιαῦθ ὕὅο ὍΠ6 ἃρ8 8η6 οοπαϊοη οὗἨ ὕῃθ οσουρϑῃίβ. 
ΤῊ οδτοὶ 15 δοοοιηρδῃϊθα ὈΥ̓͂ ΤΟΥΘ ΟΥ̓ 688 οἱθραηῦ οοῃτου ] 008 

οὗ ῃ6 Ῥοαγ δπα νἱροσοὰβ ψψαυϊηρδ οὐ 86. βδπαϊουοηϊοίβ, ΤῊΘ 
ΒΟΠΡΈΓΘΕΒΟΒ 816 Κπονῃ 885 Βαΐστραις ΟΥ̓́ Ῥαϊὴ Μαϊαβ᾽ μὰ 
ὉΏΘΙΥ ΟΕ1Ὸ]Β 885 Βαΐτεκα.} 

1.Α. Δ. ΤΓουσίου, "Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρ. 45. 



ἡϑαδβέογίϊαϊο ΘΟ 

ἩΗοῖν Ἰοο (Μεγάλη ᾿βδομάδα). 

ΗΠοῖν Τμιγδάαν (Μεγάλη ἸΠέφτη). Τὴ βοιηθ αἰβύσοῦβ οἢ 
0}18 ἀΔΥ, 8ἃ5. Μ06}} δθ. οὐ [8δ)ὰν 1)ὰγὺ (Μϑγοὴ 2δ{}), {ῃΠ6 Ῥθορὶθ 

816 1ῇ ὑπ6 ὨδΌΙὺ οὗἩ ὨΘΗΡΊΩρ' Τοτ ὑμ 6 ὈδΙΟΟΏ165 ἃηα [ἢ 6 ψ]πάονν5 

οὗ ὕΏΘΙΥ Ὠουθ68 τϑα υοῃιϑῖβ ΟΥ̓ ΒΆ8η 65. Οἡ }}15 ἀδΥὺ 8150 0ῃ6 
ῬΆΒΟΠΔ] ορρϑ 816 ἀγρά. Τὴ ροϑδβδηῦ τηούμον βδκϑθθ ὑμθ βγϑύ 

οΟ]ουγοα ορρ 8η6 ΜΙ 10 ΟΓΟΒΒ65 (διασταυρώνει) ἈΘΥ ΟΠ1]α᾽Β ἴμοθ 

δια προῖς, βαγίηρ: Κόκκινο σὰν τ᾽ αὐγό, καὶ γερὸ σὰν τὴ πέτρα, 

ὑμδῦ 15, “ Μαγϑϑὺ ὕποιι ΡΥΟΥ͂ Χο 88 15 0018 δρρ, 8η4 βύγοηρ' 85 ἃ 
βίοῃβ." 815 δρὸ 15 θη ῬΙϑοθα ΠΘ8: [6 Ἰσοὴ οὗ ὕμθ Ῥϑηδρδ 
δηα 15 16 Ὁ {Π6ΥΘ ἈΠ01] ὑΠ6 Ὁ] ΟΊ Ωρ γο8ὺ, ΘΠ ἃ ὩΘ ΟὯ6 δ Κ68 
108 Ρδοθ. ΤῊ γϑα δο]οὺγ οὗ [Πη6 Εδϑῦθυ. θροβ δηα οἵ ὑῃ6 Κου Ια 
τη ΘὨ []ΟΠ66 ΡΟΥΘ 18 ΘΧΡΙ ΔΙ η6α ὈΥ̓͂ [ΟἸΚΙΟΥΙδ8. ἃ5 σευ ρ' ὑο 0Π 8 
Ῥυρ ὔμθε8 οὗ βρηίηρ. Οπ ὑΠ18 ἀδύ [Π6Ὺ 8180 τηϑῖκα 8 Κα οὗ 

ολἶΚ65, ο81164. ἴτοπι 61: Βῆδρθ “ὑυτγύ]ο-αονοβ᾽" (δεκοχτοῦραις), 
ΜΙ ἃ Οἷονθ ΟΥ ἃ ΡΎΔΙη οὗ ῬΘΡΡΘΙ αοϊπρ' ἀν 85 8} 6Υ6. 

αοοά ἔηγιάαψ (Μεγάλη Ἰ]Παρασκευνή. Οἱ {815 ἀδὺ {8 

Ῥϑδβϑηΐβ ϑϑοῦθ 8ἃ}} Κιπαὰβ οἵ ἰοοά ργυθραυθά νη ν]ΏΘΡΆΓ, 
Ὀδοδαβθ, ὈΠΘΥ 580, 1 8. ΟἹ 18 ἀδὺ ὑμαῦ ὑμθ “6018 τηοϊβύθηθα 
ΟἿΣ ΤΟ 5 Πρ5 ΜΙ} νΠΘρΆ,. 

Ποῖψ ϑαίωνάαψ (Μεγάλο Σάββατο). ΤΉΘΥ ἃγθ οδγϑία! ποῦ 
ὕο ῬΆΒΕ ἰΠ6Ὶ Π6ϑα8, ἰθϑῦ ὕῃ 6: 81 Βῃομ)α ὑχ1 ΟὙΘΥ. 

ἈΠ αβίον ϑδιιπάαμ (Πάσχα, Πασχαλιά, οΥ Λαμπρή, “ Βυηρύ 

ΤῊϊθ. ἰαϑῦ δι Π6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΒ ἰο ὑὉπ6 Βιαβδίδῃ δυψοίίγα δα ΤηΔΥῪ 
Ὀ6 σοηρϑγθα ψιὺ ἢ Οὐ οὐ Εδδύθυ,; Ὀούῃ οὗ ψβῖο ἢ ΔρΡΡΘ ] υ] Οἢ 5 

Βαρροθῦ ὈΠρΡΏηθθ5. Τὴ6 Θϑασγθοῦοη. 15 οοἰθγαῦθα ὑμνῖοθ. 
ΕἸγϑῦ δὖ 8 τα π]ρὔ Ππ͵λᾶ85 ὁ. ὕδ8 ον (Πρώτη ᾿Ανάστασις), δὰ 
ΘρΡΆ1η δροαὺ τηϊα- δ ὺ Οἡ Εδδίο ὉδὺῪ (Δευτέρα ᾿Ανάστασι). 

ΤῊ ἤιϑὺ 15. 8180 οδ]]6α Καλὸς Λόγος, οΥἮΎ {πΠ6 “Οοοα δ)͵ογα." 
ΤῊΘ ρΌΒΡΕ] ἔογ ὕΠ6 ἀδΥ 15 γϑϑα οὰαῦ ἴῃ ὕῃ8 οὨυτο γαγά Ῥϑηθδίῃ ὉΠ 6 
βίδτ- ὈΘΒρΡΘΠρΡΊΘα ΒΚΥ δῃα 18 ᾿τητηθα]δύθ! Υ [Ὁ] οθα ὈΥ ὕπ 6 ὨγΙηη 
Ῥϑριβητηρ ΜΙ} ὉΠ6 ψογᾶβ “ ΟἸ γιβῦ 15 σίβϑη " (Χριστὸς ἀνέστη), 
1η ΜΨΏΙΘΩ ὑμ6 016 ΘΟΠΡΥΘρΡΑΙΟη 0108. ΤῊΘ δηποὺπηοθιηθηῦ 

ΤΑ  βάχ. Εάρίγο, Ο.(Ή.(. Οϑβίατᾶ, ἃ σοάᾷο58 οὗ Ἰσῦ ΟΥ Βρυΐηρ, ἴῃ ΒΟΠΟῺΣ οὗ 

ΠΟΤ ἃ ἔθϑίϊναὶ νγὰ5 οἰ ογαθα ἢ ΡΥ], θη ο6 815 τηοη ἢ Μ)8Ὲ5 ὁ8116α Τ᾿ αϑίεγ- 

πιδηᾶιῃ. Ὧν ΑἈμδηδ]6᾽ 5 Ὀ]οῦ, 8.υ. 

5---2 



96 “ῇαοοραομπίαη, Ὀοἰζίογο 

οὗ ὉἈῃη6 “ροοὰ μψογὰ ᾿ 18 ργϑούθα ψι ἢ Ιου 06815 οἵ βγθιϑυτη8 
8Π6 να} ὑπ6 βοαηα οὐὨ Ὁ6118 οὐ ὑπμ6 ψοοᾶ ροηρβ (σήμαντρα) 5.11} 
10 156 1Π ΒΟ216 ρᾶγίβ οὔ {86 οΘοχηῦτγ. Π| ὑῃ6 τηϊάϑὺ οὗ 015 ὈΡΤΌΔΥ 
088 Ῥυϊοϑῦ Πο]45 ἊΡ ἃ πρῃὐθα σα μ 616 δπα 08115 οῃ ὑῃ 8 σοηρυθραύϊοιι 
ἴο “Οοπι8 δηὰ γϑοθῖνα Πρ ὐ " (Δεῦτε λάβετε φῶς). ΤῊΘ 10} ἃ] 
ΟΌΘΥ 088 ΒΟ. ΜΙ ρογθαὺ δἰδοῦιύυ. ΤΉΘΥΘ 15 δῃ. ΟὨΡΙΒἢ δὖ 
{86 ῥυἹθϑῦ, δα ὑῆοβθ γῇ. σϑῦ πϑδῦ ἢ] γϑὺ Κιπα]6 ὉΠ ΘῚΣ οΘ 6168 
δῦ ὑμ6 ψϑυῪ ἰουαπύδϊη-οϑα οὗ ᾿Ἰσῃῦ; ὑμ6 1655 Τουδαηδαῦθ, οὐ 1685 

Τα ΒΟ ΪΔΥ, οὔθῦ ἤᾶνα ὕο θ6 σοηὐοηὺ νι 1ΠῸτϊηϑύϊοη δὖ βοοοῃά 

ϑηα. Βαῦ {Π6 τϑϑα]ῦ ἴγτοιη ὃ ῬΆγΟΙΥ δοϑυμϑυῦις ροιηῦ οὗ ν]ϑὺ 15 

ὑπ6 βϑῖη6. ΤῊ ἀδγκ πΙρὖ 15 Βαἀα θην ΠρΏΡΘα ἀρ ψιῦ} Βυαπατθαβ 
οἵ 51:8}} Ηϊοκθυηρ ἢδιηθϑ, ὑγθι ]]ηρ ἴῃ ὉὍπ6 πϑηαθ. Οὗ Ῥ60ρ]8 

ΒΏΧΙΟΌΒ ἴο Θβοᾶρθ ῸΠ| ὑἢ 6 ἤγθ- δ ΠΏ5, Βα 105, ἃ Πα ΟΥ̓ ΟΚ υβ, Β]Οἢ 

ῬοοΙ 84 Ὦ155 1 ἀδΠΡΘΓΟῸΒ ὈΓΟΧΙΤΩΙΥ 8} τοαηα ὑῃ θη]. 
Οπ ἐπ ὕβρϑιβ βθουσθα αὖ ὉΠ6 οοβῦ οἵ βδο τηποῦ βχϑυύοη, ποῦ 

πηϑύνθηαθα ΟΥ̓ Βο0Ιη8 ΥἹ͵βδκ ἴο 1118 ἀπά ἰὴ, 15 956ὺ ἃ ῬῥΙΌροΥ- 
ὉΙΟΏΔΙΪΥ ὨΙΡῺ ναίαθ. Τὴ τηϊσϑοαίοῦβ ρόνοβ αὐ θιύθα ὅο 
ὕΠπο686 Εἰδβϑῦθι. ὕΔΡΌΥΒ ἸΩΔῪ ὍΘ σοῃρᾶγθα ὕο ὕμοβθ ψῃ]οἢ ΨΜΟΓΘ 
ΘΒΟΙΡοα τὸ 6 Οδηάϊθιηδθ οϑη 1685 ἴῃ Οὐδύμο!ο ὑϊπηθθ [ἢ 
ἘΠρΊΔπα.2 ΤῊ ψοηΊθη, οἡ ὑπ6 1 τούτη ἴσοι ΘΠΌΓΟΝ, {186 

ὉΠ656 ἔδϑρϑιβ ἴου ὑἢ 6 Ῥᾷγροβθ οἵ θυγηῖηρ ὑη6 Ὀαρθ, 1 ὑμ6 Ῥίοιβ 

ὨορΘ ὑμαῦ ὉΠ6 0 1}} ὑπ ροϑῦ τὰ οὗ θη ἴου δνου---ὃ ουϑύοτη 
ὙΠΟ ἢ ΔΡΎΘΘΒ Μ06}} ψΙ ἢ ὕη6 οχὑθυιϊπδύϊοῃ οἵ ἤθδβ: ὑῃ6 ἀνονϑα 
οὈ]θοῦ οὗ ὑῃ6 Μδοθαομῃῖδῃ ὈοπΗ͂ΓΘΒ. 

ΤῊ ΘΘΙΘΙΊΟΏΥ͂ οἵ “Ὑϑοθινηρ' ΠρῊὐ "15, οὗ σοῦ, ΒΥΤΩΟ]]ΟΔ], 

Δηα ὑχαθ ὈΘΙΊΘυΘΥΒ Θηὐουύϑι 0 ἀουδύὺ ὑμαὺ ὑμ6 ΠΙσῃὺ 15 086 ἸΙρμῦ 
οὗ Ομ γιϑῦ. ϑοθρῦιοαὶ ϑυπαθηΐβ, Βουγον οὶ, ἢδνθ Ἰοηρ' ΒΙη66 ἀὐτινϑα 
δῦ ὉΠ6 Θοποίαϑίοη ὑμαῦ ἤΘΓΘ ἀρϑῖη 16 816 οοητοηὐθα ὈΥ̓͂ ἃ βυγγιναὶ 
οἵ ραρϑηΐβτα : ὑμαῦ ὑπ6 “πον ΠΡ ὐ 15. ΟἿΪΥ ἃ σουϑίη ροΥηδη ἴοὸ 

ὉΠ86 “τον ἢτθ" δηῃὰ ὕο ὑῃ6 Ὀοῃῆγθβ, ουβύοσηδγυ δὺ ὑ815. ὑπτὴ6 οὗ 
681 1ῃ ΙὩΔΗΥ͂ ΜΙΟΘΙΥ Βονογθα Ἰδμαδ, δμα ὑμαῦ ὑῃ6 τϑὰ] στϑιηοῦθ 

1 Ηο ΤᾺΥ 8.8 ΠΥ ΟὟ, ΘΧΡΟΙΪΘΗΘΘ ρο68, 1 81 ὉΠΔ0]6 ἰο ΘΟΠ γι ΜῈ ΕΎΒΖΟΥ Β 

᾿χηρὶ οΒ ΒΌΒΡΙΟΘΙΟΩ “ὑμδαῦ ὑπ6 ταϑδύομαβ  Ὠ1ΟῺ ὈΘΑῚ ὑπ πϑῖηθ οὗ ΤΟΣ ἔῸΥ Πανθ ΒΟΠῚΘ 

Β8816 ἴῃ [ῃθ0 βυᾶδᾶδῃ 1Π]υγοϊηδύϊοι " (Τ 6 αοἰάοη, Βοισῆ, νοὶ. τττ. Ὁ. 247). ΤῈ 

ῬΘΟΡΙ8 816 ἴοο ἀπϑη]ροηὐθηθα ἕο νϑηῦαγθ οἢ β6} 11οὐ τηϑῦμοαβ οὗ 1ΠΠῸτηϊ δ] η, 

8ηἃ δι ἴοο δϑοῃοχηΐοδὶ ἴο ψαβϑίθ ἃ τηϑύοῃ, ΜΉΘ ὑθυΘ 8.6. 80 ΙΏΒΏΥ Ο8Θη 4168 

Ὀαχηϊηρ οΪο56 δὺ μπᾶ. 

2 ΤΟΥ ΒΟΙῺΘ ὙΘΙΗΘΒ βού πρ ἴουίῃ ὑμθθο σψοηᾶθγία] νἱγίαθβ 566 ΤῊὴθ Βοοῖ οΥ͂ 
Τ)ὴαν,8, 0]. τ. Ὁ. 218. 



ἡαδίογζιαο γι 

τηθϑηϊηρ οἵ 8}1] ὕῃθβθ Κιμα]]ηρδ 18 ὕο ῬΥΟΟΌΤΘ Ποδὺ δ Πα 5 ΠΒΠ1Π6 
ἴον Π6 οἴῸΡ8 ὈΥ͂ τηθϑῃ8 οὗ τηϑρΊοδ! ΘΘΥΘΙΟὨ16851---ὐθ ἀοβγ οὔθ 
οὗ ποχίουβ νϑυῃηῖη Ὀοίηρ' 8 ἰδῖοσ ἀθνθιορηηθηῦ, ΤῊ Κοϑϑρίηρ' οἵ 
ὍὉΠ8 τα αἰϊνθ ὑμγοαρῃοαῦ 6 Ῥδβοθαὶ βακ, σβιοῇ 18. ὑῃ6 
Ὀτδοῦϊοθ ἴῃ βαύθαὶ ρᾶῦβ οἵ Μϑδοθαάοῃϊδ, ἔΌστὴ5. δηούμου ῥχγοοῦ 

οὗ ὑπ6 ὑμαϑυϊγιηρ' πούϊζοη. ΤῸ τηδ|κα ὕΠ68 888 ΒὑΓΟΏΡΘΓΙ, 1 ΒΟΠῚΘ 
αἰβυσιοῦβ οἵ ὕ6 δου ΣῪ 01] ααϊύθ τθοθηὐ]ν ὑἢθ ῬΘΟΡΙ8 ᾿πα]ροά 
1ῃ ὕῃ6 δϑῆῃι8) ογθυηϑύοῃ οἵ 8 βύτανν "πα 85᾽--- 8 οἤρν ὨΙΟἢ 
Πηα 5 105 οουηὐθυρδγῦ [ἢ ΤΩΘΗΥ͂ ααϑηύθυβ 86 Μ ΏΙΟὮ 15 Ἰηὐουρτοῦθα 
85. ἃ Τορτοδθηθαύινα οἵ ὑῃ6 οἱά {γ66-Βριτιῦ ΟΥ Βριτιῦ οἵ νορσοίδίϊοη. 

10 τούτη ἤο ὑἢ.8 ΒΘυνΊΟθ. 
ΤῊΘ οοηρτορσαύοῃ Πανὶηρ ΠρὐΘα ὉΠΘῚΓ ἔϑροὺβ ὕσσῃ ὑονϑγαβ 

06 Ομ σοι δηα Ηπα ὑῃ6 ἀοοῦδ οἰοβθα. Τῆθυ Κηοοῖς προὴ ὑμθῖὰ 
Ομδηθηρ τη ὁμβορυθ: “ΠΕ ὑμ6 σαῦθβ, Ὁ γο συ] 5 οὗ οὔγϑ, 8ηα 

γ6 οὔθυῃδὶ σαῦθϑ Ὀ6 [184 ; ἴογ ὕμθγ 1 θηύον ΟἸγιϑῦ, ῃ6 ΚΊηρ 
οἵ ροῦν 1 ΤῸ [815 ἃ νοῖοθ ἴτοιὴ ΜΙ] ΔΉΒΜΘΙΒ: “ὟΟ 158 0815 
Κιηρ' οὗ ρίονυ 7 ΤΏοβθ σιὐπουῦ ΥΘΡΙΥ : “ΗΘ 15 ἃ Ιωοχὰ βίσζοῃρ 
δὴ ροψουα!. Ηδ 15 8 [μοτὰ ΤΙΡΉΓΥ τῇ ψαῦ ὁ ΤἬΘΥΘΌΡΟΙ 
1ῃ6 ἀΟΟΥΒ 8.6 ὑβγον ορθῃ, Ἀηα ὑἢ 6 σοηρΥθρϑθϊοη χορ ταὖο ὑῃ6 
ὈυΠ]αϊηαρ, θυ Θ ὑἢ 6 ΒΘΥΝΙΟΘ 15 ΤΟΒα 6. 

ΤῊ ψογαβ “ ΟἸ γχιβϑῦ 15 τΊβ6ὴ ἢ 8ΥΘ ὉΠ ΒΙΡΉΔ] ἴὉΥ ὈΥθδκιηρ' ὑῃ6 

Ἰοηρ' ἰαδὺ οἵ Τ,ϑηῦ, δῃα ταϑηῦ ὕδιζο ἴο οἤυγοῦ ἃ γϑὰ ορρ δῃηά 

ὃ Ὀὰη ψὨΙΟΏ, 88 Β00.. 88 [86 ψογὰβ 816 αὐδοΥθά, ὑΠ6 Ὺ ἀβθνοῦῦ 

ΜΙ ἢ ΡΥ οη8 Ὁ]6 ΘΡΌΥΠΘ58. ΔΙ͂ΘΙ Βούνιθθ ὑῃΠ6 ρϑδβϑηῦ τοῦ  Υ5 
ΒΘΟΡΘΟΥ͂ Ὀ͵ϑοθ ὍΠάΘΡ (61: ΟἸὨ]] ἀγθηΒ 1] 5. τὰ ορρϑ, δᾶ 

θὰ ᾧη6 [1{{}1|6 ομθ5 δίκα 1θ ὑπ6 τπουηϊπρ, 6 Υ ἅτ ἰο]ά 
ὑῃδὺ ὉΠ15 185 ἃ Ῥτθδθηῦ Ὀγουρῃῦ ἴῃ ὑῃθ ἀθδὰ οἵ πϊρῃῦ ὈγΥ 
αϑβοϊναίϊα, ἃ ἴθτηδ]θ ρουβοῃϊποδύϊοη οἵ ᾿ϑδβίθυ, 1υϑὺ δ58. ἘΪὨΡ]Βἢ 

ΟὨΠ]αάγθη ὈΘΙ1θνΘ, οὐ α86α ἴο Ὀθίϊονθ, ὑῃωῦ Ὁῃ6 βύοοκιίηρ ψ ]οἢ 

1. α. ἘγάΖοΥ, Τῆς Οοϊάση, Βοιρῆ, ΝΟ]. τττ. ῬΡ. 24 ἴο]], 

2. 1Ὁ. ν.814. ΤΏ οαδύογῃ 5.1} ΒΌΣΨΙΥΘΒ ἢ ἃ Ὑ]ἹΡΟΤΟῸΒ ἔογτη δ΄ ΤΏΘσδρΙα, [8 

[ΔΒ 108. 016 ΘΌτατηου χοϑοχὺ οἵ Οομβύϑῃ ! ΠΟ016. 116 πϑίϊνθβ οὗ δύ ΒΌΡΟΣΌ 816 

ἴῃ 6 δθὶὺ οὗ Ὀυσηϊησ οἡ αοοα ΕὙΪΑΔΥ ἃ Πα ΌΟ οἵ ’ 9678 ̓  τηϑὰβ οὗ οδϑί-οἱ 

οἸούμοβ βύυ οα πὶ βίγσαν. Τμ6 Ταῖϊῃ ΟἸ οπίοϊς οἵ ΜΆΥ 2, 1902, σοῃίϑίη ἃ 

δΎΆΡΒ1ο ἀθβουιρύϊοι οὗ {π6 οαβίοτϊῃ ὈΥ͂ 105 Οομβίβη 12 0}0]6 ΘοΥγθϑροηἀθηΐ. 

59 “Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιαι, εἰσελεύσεται γὰρ ὁ 

βασιλεὺς τῆς δόξης Χριστός.᾽᾽ “Τίς οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης :᾿ “Κύριος κραταιὸς 

καὶ δυνατός, Κύριος ἰσχυρὸς ἐν πολέμῳ." Α. Δ. Γουσίον, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα;,᾽ 

Ῥ. 45. 
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15. υηρ ἴγοσῃ ὑπ Ὀθάροβῦ οὐ ΟἸυϊβύτηδβ Εἶγθ 15 Ε]]16 ἃ Ὀγ δαηΐδ 
ΟἸδυΒ. 

Τὸ ὑῃθ Βθοοῃα ΒΘύγΊ06, ΨΏΙΟ, ὕβῖκθϑ θΙδοθ ἴῃ ὑπ6 αἀδγ-ῦ 6, 
68 Ῥθορὶθ ρῸ ψι ΠρὨὐοα ἰδρθιβ, δῃὰ θη 1ὖ 15. ΟΥ̓ΘΥ, {86 
ΘΟὨΘΤΘΡ ΙΟΙ ΘΙΩΌΤΘΟΘ, ἰοΥρινιηρ' δηα οτρουύθῃηρ' τηαῦαδ] ΟΠΘηΘ68, 

ΘΏα βᾶ]αΐθ βοῇ οὐμοὺ σι ἰπ6 ἰοσαϊα; “ΟἸγιθὺ 15 στίβϑθῃ,; 

ἴο ΨΏΙΟΝ ᾧῃ6 ΒΘΏΒΜΟΙ 15 “Ηθ ἰδ στίβθῃ 1η4θ66α ἢ (Αληθῶς 

ἀνέστη), δια 158 ΘΟΠ 65 ὕο 06 6 ὙΘραϊδν ἔογτη οὗ ρυθϑίϊηρ 
ἀῊ 1} Αβοθηβίοη 1)ἃν. ΤΏ Εαβῦθν ἔβαβῦ ἰαϑὺβ ὑῇγθο ἀδύϑ, ἀασ  ῃηρ’ 

Ψ ΏΙΟῚ ν]βιύβ δύ δχοῃϑηρθά, {π6 ν]διύουβ Ὀθίηρ' ργθϑθηύθα νη ἢ 
ὃ γρα αρῷ Τὴ6 ρέδοθ αδ γόβιδίαηοθ οἵ ὕμ8 Εϊδβδίθυ Ῥϑησαθῦ 18 

ὃ ἰϑγὴ Ὁ τοδϑύθα ψῇοϊα (σφαχτάρι). ᾿πάθροα 50 πα ]βρθηβθ}}6 

15. ὑ815. ἰύθιῃ, ὑμαὺ 1ἰῦ ἢ85 ρΊνϑη Υἱ86 [0 8. ριόσουρ, Πασχαλιὰ 
χωρὶς ἀρνὶ δὲ᾽ γένεται, “βίον ψιῦποὰῦ ἃ Ιαηλ 15 ἃ ὑδίῃρ' ὑμδύ 
οδϑηποῦ Ὀ6,, ΔΡΡΙΙΘα ἴἰο ὕχοβθ ψοβΘ ϑι ὈΙ 0100 ΘΧοθθαβ ὑΠ 61 
ΤΩΘΘΏΒ. 

Ομ βίον Τ᾽ ΘβαδΥ ὕπΠ6 Ῥ6ορ]θ γϑϑοτῦ ἴο {ἢ 6 ὀρθῇ σοι, 
ΏΘΓΘ 6 ρἸγ]8 ἀδηοθ δηα ὑῃ6 γοιῦῃβ δψσβθ ὑβϑιηβθῖνοβ ὉΥ 
Βῃοούηρ' ἂὖὺ ὑπ6 τις (σημάδι), ψτοβυηρ (πάλαιμα), }υἸΡΙῈΡ; 

(πήδημα), ταμηῖησ (τρέξιμο), ὑμ6 ὑμτονιαρ οἵἨ Ἀ θαυ βύοῃθϑβ 

(ῥίχνουν τὴ πέτρα) δια 5: Π1118 7 βρογύβ, 411 ῬΟββι 018. βιιθοθββοῦβ 
ἴο δ οἰαὰ ΟὙθθῖκ ρϑ1η68. 

Α ἰδνουτιῦα βοηρ αὖ Εἰαβῦθυ 15 56. ὈΘΡΊΠΏΙΩρ' ἃ5 [0]]ΟΥΒ: 

Ἦρθε τὸ Μέγα Σάββατο, ἦρθ᾽ ἡ Μεγάλη Πέφτη 
Ἦρθε κ' ἡ Λαμπροκυριακὴ μὲ τὸν καλὸ τὸν λόγο. 

Ἢ μάν᾽ ἀλλάζει τὸν ὑγιὸ κ᾿ ἡ ἀδερφή τον ζώνει, 
Τὸν ζών᾽ τὸ χρυσοζούναρο, χρυσὸ μαλαματένιο. 

Καὶ κίνησαν καὶ πάηναν νὰ πᾶν νὰ μεταλάβουν. 

(ἩρΙν δαῦυταδυ 15 οοσὴθ δηά Ἠοΐν ΤὨυγβᾶδν ἴοο, 
ΤῊΘ Βυϊρὺ δυηαδυ 15. 8150 ὁοΐὴθ ψ ἢ ἐμ αοοα Ὑγοχα. 
Α τοοῦμϑυ αΥΘββθ5. ΠΟΥ βοὴ δηα Ὧ1Β. ΒΙΒΌΘΙ οἸΓΟΒ. ὨΙΤῊ, 

Θ'ὴ6. ριγαβ ἰσὴ ΙῸ ἃ ρῸ]α ρΊγα]ο, 8 ρίραϊθ οὗ ραγ6 ρο]α. 
ΤΉΘΥ βοὺ οαὖ ὕο ρεγύοιραῦθ ἴῃ ὑπ βωογϑιιθηῦ, ϑὗο. 

ΤῊΘ 5666] 15 ΟὨΪΥ ἃ νατιδηῦ οὗἉ ὕΠ 6 ρυ Θϑο 6 βίου Ρ ]Π18η6α 

δἰβθν ῃοτθ.Ϊ 

1 366 δοπρ8 Ὁ} Μοάογη ατεθοο, Ὁ. 184, “ΤῊ ἙΥΧοοτησηυ ποδία." 
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Τὴ βοῖὴθ ῬΙϑοββ, ἃ8 ὥὅϑυσθϑ, [6 ἤτγθ 15 ποὺ δ] ονϑᾶ ο ρὸ οαὖ 

ΓΠγοαρἢ ὑμ6 Ῥάβοῆα] Ἶ βϑκ (Διακαινήσιμος ἑβδομάς), ψὨϊοἢ 15 
ΘΟΠΒΙἀΘΓΡΘα ἃ8 0186 08Υ. 

γε ϑδιθιάαν αὐέον Ἰ αδέον, οὐ δὲ ΤἈοηιαββ αν (τοῦ Θωμᾶ). 

ΤῊΙΒ ΘΌΠΟΔΥ 15. δἰδο οοἰθταύθα νι στοῦ ὀοίαί. ΑΤΟΥ 
ΤΟΤΏΙΠρΡ᾽ ΒΘΥΨΙΟΘ. ὑἢθ νΠ]ᾶρθῚβ ρῸ οαὖῦ 0 8η: ΟΡΘἢ βϑ0806. ΨἜΏΘΙΘ 

ὑΠῃ6 βρουβ δῖ ἰο θ6 μιο]Ϊά. Αὖὐ Νιρεῖύα {Π6 ανουτύθ βροῦ 15. ὁἢ 

66 Β]ορίηρ' ὈθηκΚ8 οἵ ἃ νψδύθγοοαυβο (λάκκος). Τὸ ὑμϑὺ ρΐδοθ 

ΤΩΔΥ ΘΔΥΪΥ ἴῃ 6 ΤὈγΘμοοη ὍΘ. 5660 ΤΟΡΒΙΤΙ Ωρ ἃ. ΤΩΪΒΟΘΙ]ΙΒΏΘΟΙ8 

ογονα οἵἨ σουηῦγΥ [Ὁ] Ἰὴ ἰοϑύϊνθ τηοοὰ δῃᾷ αὐτο, Α ργοὰρ 
οἵ βοηῆθ ὑνθηῦῦ ΟΥ̓ ὨΙΟΥ͂ τα ]α8, ΜΙ βηον- 106 ΚΘΥΟΒΙΘ 8 
ΟΥ̓́ΘΥ ὑπθὶν Ὠθδάβ, ἰθϑβ ὑῃ6. ῬγΟσΘ βίου, ΒΙΠΡΊΩρ' ΨΔΥΪΟῸΒ. ΒΟΠΡΒ, 

8ΙΔΟΠρ' ΜΏΙΟἢ ὑῃ6 [ὉΠ] Ο ΙΩρ᾽ 15 ρου μα 05 ὕΠ 6 τηοϑῦ ροραΐαυ: 

Ἢ Μαρουδιὰ ᾿Χινιώτισσα Δευτέρα μέρα κίνησε 
Νὰ πάῃ γιὰ ᾿᾽σημόχωμα, ᾿᾽σημόχωμα, πατόχωμα, 

Καὶ σκεπαρνιὰ δὲν ἔλαχε, μόν ᾽λάχε τ᾽ ἀργυρὸ τσατπί, 
Καὶ κρούει μιὰ καὶ κρούει δυό, καὶ κρούει τρεῖς καὶ τέσσαρες, 

Καὶ πέσε τ᾽ ἀσημόχωμα καὶ σκέπασε τὴ Μαρουδιά. 

Ψιλὴ λαλίτσαν ἔβιηγαξε, “λαλίτσα μ᾽, σκίσε τὰ βουνά, 

Νὰ πᾷς ᾿ς τὴ μάνα μ᾽ μήνυμα, νὰ φουκαλίσῃ τῆς αὐλαῖς, 
Νὰ στρώσ᾽ τὸν καμοχᾶ........ὕ.ς 

“ Μδιομαϊδ, 8, τωϑα οἵ ἀοβίηον, ποῦ οαῦ οὐ ἃ Μομᾶβδυ 

Τὸ ρὸ [ὉΓΥ 51ν 6 0-ϑαυῦῃ, Ἠοουηρ- αν .2 

516 ὕοοῖκ ποῦ 8. Θοιμοη 5ρϑάθ, αὖ ὑοοῖὶς ἃ. ΒΊΟΥ βρϑᾶθ.. 

σΠ6 ΒΌΓΙΚΟΒ ΟἼΟ6, 506 Βύσ Καθ ὑνίοθ, Βῃ6 ΒΟΌΣ ΚΟΒ ὑγΘ6 8δῃα ἔΟῸ ΟἸΠΏΘΒ, 
Απα ὑμοῦα {611 8 β! νου - θαυ δα οονουῦθα ἃρ Μδγοσαΐϑ. 

506 βϑηὺ ἔουῦ ἃ 5711] ΟΥΥ : “ΜΥ νοῖορ, τϑηᾶ {88 τηουῃύδίηβ 
Απα ΟΔΙΡΤΎ ὅο τὴν τηούμον ἃ τηθϑβϑᾶρο ο ΒΘ Ρ ὑῃ6 οουγῦβ οἰθδη, 

ΤῸ 5ρυθδα ὑμμὸ οἀγρϑῦ.....ενο "»» 

ΤῊῺΘ βοῃρ' 18 ποὺ οὗ ἃ ΥΘΙῪ ὨΙΡῊ ΟΥΘΙ ἃ5 ΡΟΘΟΓΎ, γϑῦ 10 15 
1ηὐθυθϑίϊηρ' ἃ8 Τϑίϑυυηρ ἴο 80 ΘΟ αἀδὺ οοοαραίίοη οὗ {ἢῃ6 
ψΟηΘὴ οὗ [6 αἸδγιοῦ. 

ΤΑ ν]Πᾶρθ οἱοβο ἐο ἐμ 186 οὗἉ {π6 βᾶῖηθ πϑτηθ ποὺ ἔδυ ἴγοτα Νίρυῦϑ. 

Ξ5.Α Κἱπᾷ οἵ Βαγᾷᾶ βδαυὶ πὶ ΜΙΟῊ ἐπ ᾿πμδθίϊϑηῦβ βίλθδν ὑ86 ἤοογδ οὗ ὑμοὶν 

οοὐὔδρθδ. 
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Ηδνίηρ τοδοηθα {π6 τϑπάθζνουβ, ὕῃ 6 ἀβϑιηβ6}8. αἰβρθίβθ δπα 
ῬΙΟΙ ἔτοτὰ 0Π6 βύοῃμθϑ ἴθ ὕ86 ὑογγθηὺ- θα ἃ Κιηα οἵὁἨ τηοϑβ ἰοοδ!]}ν 
Κπονῃ 88 μαχό, δμὰ ΜΙ 1Ὁ ὉΠ6Υ ἄγθ ὑμὶν βηροι-ρ5. διά 
Ῥδ]π)8. [Ϊ}ῚχῚ 0818 ΘΧΟΌΓΒΙΟΩ ΠΟΥ 816 ϑ8}}}7 οβοογίθα ὈΥ͂ ἃ 
οδνδίοδαθ οἵ γουσῃρ' τηθη, 84, 116 ὕΠ6Υ ἃγθ ὈυΒΥ͂ δίῃ 6115} 1 Πρ’ 

{θῖν μδπᾶβ, ὑΠ6 11 ον 1 5 Τὰ γ8οθθ. [}ἢ ᾧπ6 τηθδηϊτηθ [ἢ6 

Βρουύβ 8.6 ἴῃ [1]}} ϑσίῃρν. ΤῊ ῬυῖΖθθ ρίνθῃ ὧο ὑ86 ὙΠΏΏΘΥΒ ΥΔΥῪ 

ΘΟΟΟΤαΙηρ ὕὅο ὑμ6 ἀιδογθηῦ δνθηΐβ. ΤΉ8, [Ὁ ᾿ῃϑύδμοθ, 06 
ὙΪΏΏΘΙ δὺ ΓὈΠΏΪΠρ' ρούβ ἃ ἰϑιη Ὁ ΟΥ ἃ ΚΙ, Ηδ 5]1ηρ05 10 ΔΟΙΟΒΒ 
ἢ18 Βῃου αουβ 8η6, ργθοθαβθα ὈΥ̓͂ ἂμ ϑϑι-σθηαϊηρ' Ὀδηα οἵ αἀγΌτηΒ 
(νυταούλια) διὰ Ρ1Ρ65 (ζουρνάδες), ᾿θδ5 ὕὉη6 ογονα ΔΙΔΥ ; ὑ86 
ἀδιη86}5 [Ὁ]]1ονν ἀδποίηρ 8ηα ΒῃρΊηρ, ΤῊ]Β ϑυθηῦ Θουη68 ΟΠ ἴῃ 
6 τηορηϊηρ,. Αἰἴὔοι ΠΟ ἢ ὕδκα ρἴδοθ γθϑυ!]ηρ τηϑύοῃθβ, ὑῃ6 
οομηραύθηίθ Ὀθὶηρ βυρρθα ο ὑῃ8 νϑὶδύ. ΤῊῺΘ ῬΥῚΖΘ ἴῸγ ὑἢ18 
δνϑηῦ 15 ΠΠ|κον 1586 ἃ ἰδ Ὁ οὐ Κα, δηα ὑῃ8 νἹούου 15 σγθοίθα ψιὺἢ 
Ιουα το] ]ηρ’ οὗ ἀγαιηΒ, 5811] βογθϑιηηρ' οὗ ὈΙρ65, ΗγΊηρ' οὗ ρΙ]5[0]8 

Θηα Πϊηὐ-]οοἸτβ, ἃμα Ῥγογηϊβοαοῦβ Βῃουθηρ' δ ηα ΘΠ ΘΟΙΊΠρ' ἔγοιὴ 
186 ογτοψαὰ. Τῇθβθ βοιηονδῦ ἀϊβοογάδηῦ ὨΟΙΒ65 φΥϑα 8}}Υ βαὉ- 
5146 1ῃηῦο βοηρ, ἃ Πα ἀϑποηρ' ΘΒ ΘΒ, 

ΤῊϊ5. 15. ΟὨΪΥ ἃ ἰοοδὶ ἔθϑῦννδαὶ, θαῦ οα ὑμθ 2πα οἵ ΜϑΥ, 1 νδβ 
014, ὑμθυθ ἃγθ Π614 1τῃὐθγηϑύϊοηδὶ σϑΙΩΘ5 1 Ώ1Οἢ 101 ΥΘΒΌΪΘΥΙΒ 
ἴγοπι  ἃ8 8. 885 σἸρᾶ, ἃ ΥἹ]Πᾶρθ Πίθθθη τηϊπαύθϑ᾽ γα} κΚ ΠΟΤᾺ 
Νιρτηία. ΤΏ ῬΥΙΖΘΒ οἡ ὑῃϑὺ ΟΟΟΔΒΙΟῚ ΔΥΘ ΟἹ ἃ ῬΙΌΡΟΥΙΟΠΔΙΪν 

ἸΔΊΟΥ 80816, ἃ ὈᾺ]] ΟΥ δὴ ΟΧ ὈΘΙηρ ἀνγαγαθα ὕο ὑῃ6 ἢγϊδθί ὙΙΏΠΘΥ, 

86 8. “γϑδυ]ηρ' σοαῦ᾿ (μηλιῶρι) ὕο ὕῃ Βοοοῃά Ὀροδβῦ. 

76 ἤραϑδέ ὁ} [ἰοιιδα. 

Ομ πῃ βαθὺ οἵ Μια-Ῥρηϊθοοοῦ (Μεσοπεντηκοστή), ὑῃμιαῦ 
15. Οἡ ὕὍμ6 ὑνρηύγ- ἢ ἀΔΥ δου δβϑίθσ, ὁοοῦβ ἃ ΘΘΥΘΙΠΟΙΥ͂ 

ὙΠΟ Ὧδ5 [ῸΓ 108 οὈ͵θοὺ ὑμῃ6 ψϑιαϊηρ οἵ οὗ βοδυϊδύϊμα (κοκ- 

κινίτσα). Αὐ ΜεΙθηῖκ τὖ 16 ο8116 Βουδα οὐ νοβδ, ἃ ἀβδισῃδῦϊοῃ 
ΜΏΙΘΙ βοῖὴβ οὗ ἰῃ6 ἡϑύϊνοθ ἀθῦῖνθ ἴσο ὑἢ6 ΟΥΙΙΏΒΟῚ. ΘΟ]ΟΙΓ οὗ 

{ῃ6 Θγαρύϊομ, ϑοσοιηρθηνηρ' ὑῃ6 ἕδνου; Ὀαΐ ννΙΟἢ ΤΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 

Ὀ6 ἃ τοιηβδηῦὺῦ οἵ ὑῆ6 οἱὰ Ἐογηδὴ Βοβα]α οὐ ἔἰθαϑὺ οἵ 8 Βοββϑϑ. 
Βοίογτθ θιύουϊηρ' ὌΡΟΩ ἃ αοβουιρύϊοι οὗ ὑπ τἱΐθ ἃ8. ρου ξουτηθα 

δῦ ὕ6 ῥῬγθϑδϑηῦ ἀδὺ ἴῃ Μίϑοθαοῃιδ, 1᾿ὖ Ψ01} Ὀ6. νγ8}} ὕο ρίϑῃοθ 

δὺ ὕ}6 ΒΙΒίΟΓΥ οὗ Ὁῃ6 ἔδδύϊναιὶ ἢ βοιὴθ οὔποσ ραγίβ οἵ 0η6 ατθοκ 
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ΜοΥ]α. ΤῊΘ πϑιῖὴθ οἵ ὕῃ8 Βοιηϑδῃ [δϑύϊναὶ ( Ῥουσάλια) .18. ρτο- 

Βουνϑα διηοηρ ὕπθ ρῬϑαβϑηΐβ οἵ ὑμ86 Ῥϑὶοροηηθδαβ, ὑμβουρἢ 1ὖ 18 
ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ ΔΡΡΙΙΘα ἴο ἃ ἰθαϑῦ οἵ σόβϑθβ. Τὺ 15. Ὁ 6 σοῃληοῃ 
ἀοδιρηδίίοη οὗ ἃ Εθαβῦ οὗ ὑῃ6 οδα μα οὐ ὑῃ6 ϑαύυταδυ 
Ὀεΐογ 1 -δαμᾶάαγ. ΤῊ15 ὑγαηβίθγθηοα οὗ 0Π6 πϑῆλθ, δοοογα]ηρ᾽ 

ἴο βοίὴθ ϑανμου 165,1 ροϊηῦβ ἴο ἃ οἴοβϑι τϑϑίϊοη οἵἨ ὕΠ6 τηοάθυῃ 

ΟὈβούνϑηοθ ἰο δ δηοιθηῦ αὐϑοῖ Εἰϑαβὺ οὗ ΒΊοουβ (Ανθεστήρια) 
--ῶ ὕδχθθ ἀδυύβ᾽ δβδῦϊναὶ οἵ ΤΙοΏγβοβ, ᾿ὼ {π6 τηοηῦῃ οἵ Αμπθ6- 

βύθυιοη, ὑμδῦὺ 185 δοαῦ 6 ϑῃὰ οἵ ΕΘΌΓΌΘΥΥ δηα ὈΘΡΊΠΒΙηρ οὗ 
Μϑυοῆ-- - 1 8180 ψῶ8 1 ἃ ἰϑΙρΘ Τηθϑβαγα ἃ Πθαϑί οἵ ὑῃ6 
[)6δα. 

ΟὐἸομ 6] 1μθαῖτθ, νυυιθϊηρ' αὖ 6 ὈορΊπηϊηρ' οἵ 6 πιμθίθθηνῃ 
ΘΟΕ ΌΓΥ, ΤΘΟΟΣβ ΒΟ]6 Ἰηὐθγοϑύηρ αἀθύθ]8. ΘΟμΟΘΥηρ ὑῃ 6 θαϑῦ 
οὺ Ῥᾶτρα. “ΤΟΥ (ν]Ζ. ὑῃ6. ουβίοτηβ) ΜΙ ΟΟ]]θοῦθα οἡ [86 
1ϑὺ οὗ Μδυ, δῃὰ ὑμθ βουθῃ αδύὺβ [Ὁ] ονηρ, ἤθη ὑβοσθ 88 ἃ 
ἔοϑύϊναὶ (πανηγύρι) δὖὺ ὑ8 Θχρθῆβθ οἵ ὕἴηιϊοθ, 10 γ88 ο8]]6α 
06 Ἔορα]α (ἡ 'Ῥωσάλια). Οπ τπ6 οἰρῃθ ἀν, ὑπ6 Ῥωσα- 
λιῶται, ΟΥἮ ΚΘΟΡΘΙΒ οὗ 86 δαβδὺ οἵ Βόβϑ!α, 84 ἃ βῆϑια βομύ 
(πλαστὸν πόλεμον), οἵ ὕνο ρδγῦϊθ8 ἀγθββθα, οὔθ ἂἃ8 [{08]18}8, 

η6 οὐμοῦ δβΒ Τυσκθ. ΤῊ Ἰαύθοσ θῦθ τηϑθ ὈΓΙΒΟΏΘΥΒ δηά 

οδυτιθά Ὀοίοσθ ὑμ6 Ῥιγονραιϊιίοσθ, ΝΟ αἰϑυθθοα θὰ τι ἃ 

ρΡΓθβθηῦ. Τῦ 88 συβῦο Δ }Ὺ ἴοΥ ὑη6 Ῥιονθαϊύογθ οἡ ὑἢ.15 οοοδβΊ 
[0 Ῥϑιάοῃ 8δὴ δχὶΐθ ΟΥ̓ ΟἹ Π.1η8] [Ὁ ΠΟΙ ὕ8 δυσοηβ τα]ρῦ 
ἸηὐθιΌθα6.᾽᾽3 

ΤῊΘ ἔδϑοῦϊναὶ δ8 Ῥϑυίοιμηθα αὖ Μοίθῃις ἢδθ ποίμιηρ ὕο 40 
οιὐμου ταῦ [ῃ6 ἀοδα οὐ ἢ οὐδβύοτηθ δα ΟἹ] 815. Τὺβ δίτα 
Ϊβ ῬΌΓΘΙΥ βϑηϊῦαγυ, 8η4 ἰῦ 15 ΘΧΟΙΒΙΥΘΙΥ ΘΟΠΗπρα ἴο οὨ]]ἄτθη 
οἵ Ὀούῃ βθχθθ. ΤᾺ οὨ]άγθη στ]86 ὈΘὕΠη685 86] ΘΒΒΘΙΩΌΘ ἢ ἃ 
Ρἶϑοθ πχϑᾶ Ἄρομ οἢ ὕμθ ονθ.0 ΤΏΓΘΘ οἹ]Β 816 ἀδραυϊρα ἴο σῸ 

τουπμα ἴο ὕζγθθ αἰδθγθηῦ πουβθθ 8πα Ὀδρ αὖ θοῇ οἵ {μϑὰ ἃ 
81η8}}} αὐϑη 0 οἵ ἤοαΓ, Ὠ]ΟΒ ὑῃ θυ Ὀγιηρ ὕο 0ῃ6 τηθϑύϊηρ-Ὀ]8ο6. 
ΤΏΙΒ ΠΟῸΣ 15 Ὠδηάθα ὕἤο ἃ ρἼ] ΠΟ τηυβῦ Ὀ68Ὶ ἃ ἤϑιὴηθ ἈΠΙαῸΘ 
105 86 ποιρῃουγιοοα. 86 815 τὸ σι ἃ 5ϊθνθ ψΒΙΟἢ 5ῃ6 
ΠοΪ48 ὈΘηηα ΠΘῚ Ὀδοῖὶς, ὑθη Κηρδάβ ἢ δῃηὰ ἔοχῃηβ 1ὖῦ ἰηὔο 

1 366 {δ8 νἱϑονβ οἱ Ῥγχγοῖ,. Ῥο πα. Βαχαχηδυθοαᾶ ἴῃ Μὴ ΠθΏλ611 Βοαᾶπβ ΤῊἊ 

Οιδβίοηιδ απὰ ΤοΥὰ οΥ Μοάογῃ αγόδοα, Ὁ. 189. 

ΦΤΊΘΒ.κθ, Τγαυοῖς ἴηι Νογίμετη, ΟὝΘ666, γ0]. τ. Ῥ. δ24. Νοίθ 11. ἰο ΟΠ. Υ, 

Ομ Ῥαχ͵ρδϑ. 
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ΤΏΡ. ΒΘρΘα οακθ8 (κολούρια), ΜΏΙΟΒ ἃῖ6 Ὀδκοα ἴῃ 8. 5128]]} 

Τογτ-ονθὴ 11] [ΟΥ ἢῃ6 πόθο,  Ὠ116 0818 15. ἀοίηρ, ὕμθ γϑϑὺ 
οἵ 008 οἹ]8 δηα ῬοΥβ οἵ 6 ρᾶυὺν στὰ τουπα ἴο οὔ ἢοιβ68 
10 ὑπ6 ποΙρῃ ουγῃοοα δμπα οο]]θοὺ ἤουτ, Ὀαὐῦον, ΠΟΠΘΥ, βοβδιηλθ- 
ΟΙΪ, οῖο. Οαὖ οἵ ὑδδ88 τηϑίθυϊα δ ὑμ6 οἱ ἀθϑῦ ϑιμοηρ ὑἤθιη πηϑὶζθ 

δι ΠΏ Ὀ61 οὗ 110016 ΤῸ ]]5, ἢ] ἢ ἂρ θα ΚΘα 1 δὴ ΟΥΟΙΏΔΙῪ ΡῈ Ό]1Ο 
οΟὐΘη, 8π6α οοοΐς οὔθ νϑηαβΒ. θη. 81] 15 υθϑαῦ, Ῥουβ πα 

ΘῚνΪβ δῦ ἀονη ἴο ἃ Ὀϑηααεῦ, ἰοἸ] ον ΌΥ βοηρδ δῃᾷ ἀδηοίηρ. 

ΤΠ ον ΓΒ. ΘΥΘΏΪΏρ' ὑἢ 6 ὈΔΙΟΥ ὈΓΘΘΙτΒ ἀρ, δηα ὑη6 ΟΠ] ἀγθὴ ἀἸΒΡΘΓΒΘ 

ὕο ὑπ 611} ΒΘ ΘΓΔ] ΠΟΙΏΘΒ, 
ΤῊΘ τἹηρ-Βηθρ6α οαἶκ685, Ὠ1Οἢ 6 ΓΘ τηϑάθ ὈΥ ὑμ6 ρἸΥ] οὗ ὑδμ6 

ὈΠΙ]ᾺΘ Ὠϑίὴθ 8η6 Ὀδίκθα ἴῃ ὕπθ βρθοῖδ!ν θα1]ὺ [100160 Ον θη, ἅτ 

αϊνια θα ϑιμοηρ ὕμθιη δη 816 ἤπηρ' ὯΡ ὕο ΟΥΥ ὈΘΒΙμα ἃ ἀΟΟΥ. 
ὙΥ θῆθυοσ δῆγομθ οὗ ὕῃ6 ομι  ἄσθὴ 0 Ῥϑυγυοιρεύθα 1 Ὁ6 Κδ 6 
15. αὐύδοῖθα ὈΥ βοδυδύϊηδ, ΟΥ̓ ΘΗΥ͂ ΚΙΠατΘα αἸβθᾶβθ, ἃ. ρίθοθ οὗ 
ὕμ6 86. οδκοθ 15. Ῥουῃαθα 8ηα βρ τ ΚΙΘα ΟΥ̓ΘΥ ὑπ6 βίη, ψ Ὠ]Οἢ 
158. ῬΓΘΝΙΟΌΒΙν ϑηηθαγοα ΜΙ τηο] θη βαρδι, ΠΟΠΘΥ͂, ΟΥ̓ 568816-01]. 
ΓῊΙ1Β 15 ΒΌΡΡοΟΒϑα ἴο 6 δὴ 1η[81110]6 συ γθ. 

ἸῺ οογῦϑιη ΟὐΠΘΥ αἸϑυσιοῦβ ὑπ6 στιῦθ ἤδ85 ὈΘθα βρ]Π6α. ΤῊΘ 
ΟὨΙ]ἀγ6 ἢ ΡῸ τουὺηα Ὀορρίηρ ραν, ΟἹ], δος, δηα οαὐὖ οἵ ὕθιθβθ 

ἸΩΡΤΘΟΙΘηἿΒ 8 ΡΙ6 (πουγάτσαλ) 15 τηϑ8 1 ϑδοὴ Ποῦβθ βϑρϑιϑίθ] υ. 

ΤῊΘ ΟΠ] άγθη ρϑυύδκθ οὗ 1Ὁ ΒΙΠΡΊΩρ, 
ΤΠΟΟΡ 1 ἤδνα ποίιοθα δῦ βοίὴθ ἰθῃησύῃ ὑΐ8 Ῥοββιῦ]θ. οοι- 

ηθοίζοῃ οὐ {6 [δοῦν νι (6 Βοβαία, Γ δὼ 1] θα ἴο 

ὑιηκ ὑμαὺ ὑΠ6 ΜοΙθηικιούθ 1ηὑθυρ  ὔδ ]10Ὲ. 15 πηοϑὺ ΠΠ|ΚΘΙΥ οογγθϑοῦ. 

Τὴ ὑῃαῦ οδϑ8 {π6 ϑοδιϊοῦ Βθνϑυὺ 15 Ὁ ὕὑῃ 6 Μδοθάοῃϊδηβ ρϑυβοῃιῆθα 
ὉΠάΘ ὑῃ6. ἡϑιὴθ οὗ '᾿Ροῦσα, οΥ τῃ6 “ ρα Νοτηϑῃ ᾿---ἃ ῬΘΥΒΟΏΙ- 
Βιοϑύϊοη ὨΙΡΉΪΥ Ῥγοῦ 816 τῇ 1086} δπα τη θυθα ΘΘΡΘΟΙ8}}Υ 50 ὈΥ̓͂ 
8 οἰγοιγηδύϑηοθ ὑμαῦ ὕὑδθ βᾶιὴθ αἀἴβθδβϑθ 15 ῬϑυΒοηΙΠοα ὈΥ ὑδ6 
ῬΘυβίϑη5 10. ὑῃ 68 5Βη8)0ρ6 οἵ Α1---ἃ “ ὈΙΒΒΙηρ τηϑια, νας ]οοΙτ5. οὗ 
ἤδγηθ ἃπμα οἤΘ 6 ΚΒ 8] ΤΟϑυ στρα." 

1 ῬΆΥΒ116] Ῥουβο  Ποδ ]οη5 οὗ ἀϊβθαβθδ Μ011 06 ποὐορα ἴῃ {Π6 Β6αᾳ6,. 

2 ΤΠ Ὑ]οχ, Ρυίηυϊίυος Οὐϊίζιγε, γο]. τ. Ρ. 295. 



ΟΗΑΡΤΕΡΒ Υ. 

ΑΡΒΙΙ, ΜΑΥ͂, ΑΝῸ σῦν. 

ΤῊΝ ΕἾχϑι οἵ Αρη] (Πρωταπριλιά) 156 ἴῃ βοῖὴθ ρϑᾶγίβ οἵ 
Μδοθάομιδ, 88 1πΠ πιοδὺ ρᾶγὺβ οὗ Εασορθ, Ὀθ]Πθνθα ὑο δαύμουϊζθ 
ὨΔΥΤΆ] 655. ἢ 5, θη Τ]ΔΏΥ Ὀγϑοῦϊοδὶ 7068 ἃὺθ ρἰδγϑα οἡ ὑμδῦ αἀδῪ 
Ὀγ ὑμ6 Μδοθαοῃιδη ψᾶρ8. 

ΤῊΘ βῇῆθθρ 816 Β5ῃουῇ 10 18 τηοηΐῃ, δηα ἴου αδΥβ ὑορϑύμοι 

ἘΠ6 Δ['. 15 Πα σι Ὁ} 6 Ὀ]διηῦϊνα νοῖοθβ οὗἨ δηλ 8. ἀηϑ1]6. ὕο 
ΥΘΟΟΡΏΪΖΘ 61} οΟἸοβθτοσορροα ἀδιηβ, δη4 ὈΥ ὑῃ6 πωρϑύϊθηῦ 

Ὀ]οαύηρθ οἵ ονθϑ ὉΠ80]16 ὅο πηαογβίδη ἃ ΜὮΥ ὑπο ΟΠΒΡΙΏρ' 

Ιβϑῃ δίοοῖ. Τὴ βῃθϑγιηρ' οἵ ΒΏ66Ό 15. ΘβΘοΙ ἢν βϑβοοιαῦθα ψαῦἢ 

0868 ἴδαϑὺ οἵ δῦ ὐθοῦρΈ, οὗἨ ἡ ΏΙΘΗ τλοῦθ 8 ΠΟΗ. 
ΛΝ δύμοι-ἰοσθ αἰδο δὲ βοιπμθύιηρ ἴο βϑὺ δροαῦ ΔΡΙ]: 

᾿Απρίλης, Μάης κοντὰ τὸ θέρος, “ΑΡΠ1] δια ΜεγΥ---Παγνοϑὺ 18 

ἀταηρ πθδν," δηᾶ ᾽Σ τῶν ἁμαρτωλῶν τὴ χώρα τὸν Μαϊόπριλο 

χιονίζει, “Τὰ ὑπ απ οἵ 5 ΠΏΘΥΒ 1ὖῦ ΒΟ 5. ὑΠγΟαΡ ἢ ΑΔΑΡ] δῃὰ 

Μδν.;}" 

ΑΡΙ] 15. 8180 πον διηοηρ ὕῃ6 ρθδϑϑηΐβ ἃ5 “δῦ ΘΟΥΡῸ Β 
Μομῦμ᾽ ((Αγιογεωργίτης), ἔοι Ὅῃ6 ἔδαβδὺ οἵ ὑμαῦ βϑαιῃῦ οὰ {16 
2θνα. δὺ Οθοῦρθ 18 ἃ ΨΘΙῪ ΡΟρΡαΪΔΙ βϑιηῦύ. Εὔνθη ὑμ6 ὈΠρϑηα 5 
ΟΡ ὮΙ 85 ὑῃ6}} ρϑύγοῃ δηά, δἰθϑι. ἃ βιοοθϑβθία] οοιρ, ὑῃ6 Υ 

ΘΘΏΘΓΆΙΙΥ ἈΒΒΙΡῚ ἃ ΒΏΔΥΘ Οἱ ὑΠ 61} ὈΟΟΥΥ ἰο τα, 1 ὑῃ6 ἔοσιι οὗ 

ΟΗΘΡΙηρΡΒ ὕο [ιἰ8 ΟΠΌΤΟΙ ΟΥ ᾿τ8ρθ. [Τὺ 15 ἃ βοπιθνηθῦ ΒΥΘΩΡΘ 

τηϑιϊ]ϑϑίδυϊου οἵ Ῥιϑῦυ ; γϑῦ ὕ8:6 ἔβϑιηρθ ΟΥ̓ ΨΙΟΘΉ 1ὖ 18 ἀϊοϊα θα 

ΔΥΘ ΠΟ 655 ΒΙΏΘΘΥΘ 8Π6 ΘΠ ]η6 ὑῃϑη ΟΓΘ ὕθοβθ ψ Ὠ]Οἢ ρῥτοτηρίθα 
6 διηοιθηΐβ ο ρσίνθ ἃ ὑθηῃ οἵ ὑῃ8 δηθιη 8 ΒΡ01] ο ὑῃ6 σοά 

Μ Ο πδα ΠοΙρϑα ὑΐθι ὅο ψιμ ὑδ6 νἹοΓοΥΥ, 8ηα ῬΟΡΠ8Ρ05 1ὖ 15 αα1θ 

85. ϑοοορίϑ ὉΪ6 ἃ8 ΔΗΥ͂ 16 ϑαιη. ϑβιάθβ, ὑπ δῦ ἀθογρθ οἵ [0] 

1 ἘῸΥ ἘΠΡΊΙΒ} ο1Κ- Βα ηρθ Ομ οΥΐτρ ΑΡ11] θδύμου βθα Τα Βοοΐ ο ανϑξ, 

γ0]. 1. Ρ. 466 ; ΠΗ. Ιηναχαβ, οαϊ ον 1 ΟΥ̓́, Ὁ. 28. 
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ἸτηϑρΊηϑὑϊοη 15 Βαυαϊν ὑμ6 δῦ αθουρο οἵ 086 ΟἤἼυτοῃ. ΤΎΔΑΙΙΟΝ 
ἢδ5 ᾿ηνοϑῦθα ἢ18 ομδγϑοῦου ψ ἢ αὐ θυῦθβ δηα θα 6588 6 Ὠ15 

ΟΔΓΘΟΥ ΜΠ ΘΟ Ινθυηθηΐβ Ψ ΒΙΟὴ ψου ἃ Ὦδνο ΒΌΓΡΥΙΒοα {Π6 οἷα 

ΘΠ ]θιηϑῃ ΘΟΠΒΙἀουϑῦγ. Βθδάθιβ οὐ Ῥϑγου β ̓ὐοίνψιιθ8. ΜὙ1}} τϑ- 
ΤΩΘΠΊΌΟΥ ὕμ6 τοτηϑηύο 8118} ἴῃ τ 1Οἢ δύ Οθοῦρα 15 ἀθβουθθα 
88 ὍΠ6 βοὴ οὗ δὴ ἘΠΡΊΙΒΗ Ἰοσα, θουπ6 ΔΥΘΥ͂ ἴῃ ᾿Πΐϑ ΠΟΥ ὈΥ̓͂ “ ὑμ8 
ΜΟΙ [δαγν οἵ ὑπ6 ψοοᾶβ,᾿ δῃα ἃ}}] ὑῃ6 οὐϑὺ ᾿ποιάθηΐβ ΜΟυΘη 
Του Πα Ὧ15 αὐὐγδοῦϊγα ρθυβοῃδ!ῦγ. Τὴ Μδοθαοῃϊδη ροδϑαμῦ 8150 

ἢδι5 ΤΥ ἃ ασαϑιηὖ Βύονυυ ο [68]] οὗ 15 ἔδνουσγιίθ βϑιηῦ. 
ΤῊ6 βοῃρ οσίνθῃ ὑθίον νὰβ αἸοίαύθα ἰοὸ ὑΠ 8 ὙΥΙΘΥ ὈΥ ἃ 

Ῥοδβδηὺ οργ] οἵ ϑοοῆοβ. ΕΎὙΟΘΙΣΊ {18 Θοτα ροβιύίοι 1ῦ ΔΌΡΘΑΥΙΒ ὑπδῦ 
δῦ ΟΘΟΥρΘ 15 ΤΟρΘΓα θα 885 ἃ Κιηᾶ οὗ τηϑαάϊϑονδὶ Κηϊσῦ ο ὨοΙ86- 

Ὀδοῖκ, δυτηθα ἴῃ 0Π6 οὐὐποάοχ ἔβϑῃϊοη, ἃπα ἃ8 ὑπ 6 ὈΘΘΥῸΡ οὗ ρἹΓ 8 
ἴο ὕβοβθ ψο ἅττα ἔοσυπμηδίθ ϑῃουρἢ ἴο Ψ1Ὲ Ὧ15 [ΒΘ ΟΌΓ. 

Τοῦ Αἴ Γεώργη τὸ τραγοῦδι. 

““Αὐ Γεώργη καβαλλάρη 

Μὲ σπαθὶ καὶ μὲ κοντάρι, 

Δός με τὸ κλειδάκι σου 

Ν᾽ ἀνοίξω τὸ ματάκι σου [1] 
Νὰ διώ τί ἔχεις μέσα." 

“Σιυτάρι, κριθάρι, 
Σ πυρὶ μαργαριτάρι." 
“Δὸς τὴ νύφη κάστανα 

Καὶ τὸν γαμπρὸ καρύδια, 
Καὶ τὴ καλή μας πεθερὰ 

ὋΟλόχρυσα μαντήλια, 
Καὶ τὰ παιδιὰ κοντύλια. 

Ι, Βαϊϊαα ὁ δὲ αἴθοΥσθ. 

“ δὺ αθοῦρο, ἰκηὶρῦ οὗἩ [86 5βψογα δηα ΒΡΘδγ, 
αν τὴ ὕΥ 110016 ΚΟΥ ὑμαῦ 1 τᾶν ὀρθὰ ἐδν 1016 6Θγορ, [{] 
Απα 560 ψιθμδὺ ὕμοι οδυτοϑῦ τι]. 

“ γγοαῦ δηα Ῥδυ]ον, πα οΚΔΙῺᾺ οὗ ρΡ681].ἢ 

“ἐΟἴνο ὅο ὑμ8 Ὀτγτίαθ ομοϑύμανα δηα ὕο π6 φγόοόοχῃ ψδίηαΐϑ, 
ΤῸ ΟὟΪ αΘ81 τιούῃ61-1.-1δὺγ ΚΟΥ ΠΙΘ 5 οὗ ραγ ρο]ά, 

Αμα ὕἤο ὕμο οἰ] άγθη ῬΘΏΟΙΙΒ." 

1 Τῆι Βιὲνι ὁ 8ὲ αφοῦθε. 
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Τὴ διῃούῃϑσ Ῥ8}186 βυιῃρ, {πκ6 0ῃ86 δῦονθ, ουν ὑπ6 βαϊηῦβ ἐδθαβῦ, 

δ θοῦρθ ὈΪΔΥΒ ταῦθμου δὴ ὑπο ινδίτουβ γόϊθ. 1 Ψ11 ον ἤθυΘ 
ΟὨΪΥ ὑΠ6 ὑγϑηβδίϊοη, 85 ὑῃ6 ὑθχύ, ψν Ὠ10ἢ 1 ὕοοϊς ἀοτῃ δὺ Νιρτηῖῦα, 

15. ΙΏΘΓΘΪΥ 8. ναυϊδηῦ οὗ ἃ Βοῃρ' ΔΙγθδαν ρ]Π5η64 ἴῃ ῬΑΒΒΟΥ 5 
ΘΟ] δούου (Νο. 587) 

11. βΒαϊϊαα Ὁ. δὲ αἴδογοθ. 

““Α γουπρ' ΤΌΣΚ, {88 Κιηρβ οσὴ ρυδηάβοῃ, 815 τὴ ἴον νι 
8 ΟΠ τιβῦδϑη τηϑ]1α 8ηα 150 68 ὕο τηδῖςθ Π6Ὶ ἢ15. Ηδ ἀθϑίσοα ἤθυ ; 

Ὀὰὺ 586. αἀθβϑίγοθ Ὠὴ ποῖ. 6 ΤΌΠΒ δΎΔΥ, Ῥ]ϑοιηρ ἢ1115 δηὰ 
γηοαὐϑη8 Ὀθύνγθθη ΠΟΙ ῬΟΓΒΌΘΙ 8δηα ἤθυβο Ι͂ὼ. ὑπ ψ8Υ 

γΠΙΟἢ 5016 ΡΌΘΒ, 5886 ἤπιὰβ δῦ ὐθογρθ βιύμηρ δῦ ἃ ἀσβογύθα 1100]6 
ΟὨΔΡΘΙ. 

ΝΥ Ἰοιὰ δῦ θοτρο, στθαῦ 6 ὑῇγ πϑῖχϑ' 1 Ὀθβθθοῦ 866 146 
ἴῺ6 ὑ815 τηϑύδηῦ. ΟἿ 8ᾶνθ π|6 ἔσοτῃ ὑῃ6 ϑηαβ οἵ ὑπ6 Τα τσ 1 

ΤῊ 6 τυ] 6 νγ 8118 νοσα σοῦ ΘΘΌΠΘΘΥ, 8ηα ὑμ6 τηϑ1α οδηἰογθα, 

Αὐ Ὁμᾶὖὺ νυν τηομπιθηΐ, ἰοἱ ἢὋ16 ΤΌΣ αγγῖνθα Ὀθϑίογο δύ 
δϑογρθ “Μυ ἰοστὰ δ ἄβθογρθ, ργοαὺ Ὀ6 ὑῃγ βᾶηθ' Τῃδ τηϑδὶα 
ψῃοτα ὑμου ἰοοροϑὺ ἤθσθ, 1 Ὀθβθθοὴ ὕπθθ ρίνθ ἤθὺ ἴο τὴ. 1 
111 ὈσΙηρ ὑμ 66. οαγθ]οδαβ οὗ οδηαϊθϑ, οαυυ]οδαβ οὗ 8 ΚΊΏΘΘΗΒΘ, 

1 ΟἿ ΘΟΙΆΡΒΥΪΏρΡ ΤῺ νουβίοῃ ψὶῦ ἢ ῬΑΒΒΟ 5 ἀραίη 1 ἢπὰ ὑμαὺ (6 ΓΟΥΊΏΘΥ, 

ΠΟΘ ὈΥ͂ ΠΟ Τη68Ὴ8 Ὀογΐθοὐ, 15. ποῦ ΟἿ]Ρ ἔἌ]1ΟΥ ὑμϑὴ ῬΘΒΒΟΝ ΒΒ Ὀαὺ Ῥγθθθηΐβ 80 

ΤΉΒῺΥ ῬοΟΙηὐβ οἱ αἰ δθγθηοθ ἐμαὺ 10 Τὺ Ὀ6 ΜΟΥ ΜΏ116 ὕο ᾿μβοσχὺ 1 : 

Ἕνα μικρὸ Τουρκόπουλο, τοῦ βασιλεᾶ ἀγγόνι, 

Μιὰ ἹῬΡωμῃοποῦλ ἀγάπησε καὶ θέλει νά τη πάρῃ. 

Τὴ θέλει, δέ᾽ τον θέλει. 

Παίρνει τὰ ὄρη ὀμπροστὰ καὶ τὰ βουνὰ ᾽πὸ πίσω. 

Σ τὸ δρόμο ὁποῦ πάαινε, ᾿ς τὸ δρόμο ποῦ πααίνει, 

Βρίσκ᾽ τὸν “Αἴ Γεώργη κάθουνταν σὲ μιὰ ᾿ρημοκκλησοῦδα" 

ὩΑὐ Τεώργ ἀφέντη μ᾽, μεγάλο τὠνομά σου, 

Αὐτὴ τὴν ὧρα κρύψε με π᾿ τὰ Τούρκικα τὰ χέρια." 

Τὰ μάρμαρα ραΐστηκαν κ᾿ ἡ κόρη μπαίνει μέσα. 

Νὰ κὴὺὴ ὁ Τοῦρκος πρόφτασε μπροστὰ ᾿ς τὸν “Αἱ Τεώργη" 

“ΠΑΥ ΤεώργΥ ἀφέντη μ᾽, μεγάλο τὠώνομά σου, 

Αὐτὴ τὴ κόρη ᾽πῶχεις δῶ, θέλω νά μέ τη δώσῃς. 

Θὰ φέρ᾽ ἁμάξι τὸ κερί, ἁμάξι τὸ θυμιάμα 

Καὶ ᾿ς τὰ βουβαλοτόμαρα θὰ κουβαλῶ τὸ λαᾶδι, 

Σ τὴ πίστι σου θὰ βαφτιστῶ καὶ Τ᾿ εώργη τὠνομά μον." 
Τὰ μάρμαρα ραΐστηκαν κ᾿ ἡ κόρη βγῆκε ὄξω. 

Τὴ ᾿πῆρ᾽ ὁ Τοῦρκος κ᾽ ἔφυγε. 
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Δα Ο1] Μ1Π1 Ὀτίηρ ὑ.66 ἴῃ Ὀὶρ θυ δ]ο-Βκῖη8. 1 ψ1}} ]80 Ὀ6 
ΟὨχιϑύθηθα πο ὑἢν δι, δηα ΤᾺΥ͂ ϑῖηθ 588}}] 6 ἀἀθουρθ. 

ΤῊΘ ται] 8115 ΨΥ τϑηῦ ϑαμαου, δθᾷ 086 τρδὶα σϑῖηθ 

[οσῃ. ΤῈ ΤΌΣΚ βοιζσθα μδὺ δηα 5ρθα διννδγ.᾽" 
ΤῊΘ ροθϑὺ ἀοβθϑ ποῦ 580 Ὑμϑῦμογ ὑμ6 γουηρ ΤΌΣΚ [Ὁ]Π]]6α ἢ18 

νοῦ ; Ὀαὺ οὔθ ψου]Ἱὰ ποῦ Ὀ68 ΒΟΥΥΥ͂ ἤο πθ81 ὑμαῦ π6 ἀ]α πού. 

Μανψ. 

ΘΊΟΙΚΘΡ ὉΠ15. ΤΩΟΥΤΟΥ͂, ΠῸ ἸΟΏΡΘΙ ΔΡῸ, 

Ι 58} ὃ Βῆμοδὶ οὗ Βῃθρῃθασαα οαὐρὸ 
Υ Βἰπρίηρ, δα Βῃουδθίηρ, δηα ΟΠ] ΟἤΘΘΡ, 

͵Θλορλοαγα 8 Οαζοηαίον, 

ΤῊΏΟ ΕἸχϑῦ οὗ Μὰγ (Πρωτομαϊαν) 18 Βρθηῦ “1 αἀδποθ ἃπα βΒοῃρ' 

δηἃ ρϑιηθ 8ηα 6βὺ. Ῥδυί]88. 8.6 ἰουτηθα “ο ἔθθσοῃθῃ ΠΟΠῚΘ 
Μααν" (νὰ πιάσουν τὸν Μάη) πα ρῸ ἴο ρίοῃϊο ἴῃ ἢ 8 ΡὈΪ]81}8 
δα ϑϑάονϑ. ΤῊ γοαΐῃϑ εν ψυθαῦῃβ οἵ ψ11ἃ ἤογγουβ δηὰ 

οὗ βργδύβ οἵ ὑῃ8 ἱγταργϑαῦ ὕγθθ οδ θα αἴδου ὑῃ8 ἀδὺ Πγοίοηιαΐα, 
δια Πϑηρ᾽ ὕμθηλ οαΐδιαθ 6 ἀοοῦβ οὗἨ ὑῃ611 βύθθῦῃθαγύβ, δοοοτα- 

Ἰηρ' ὕὅο ὑμ6 οοιηπῖοῃ Βαγορθδῃ οὐβύοιῃ ὙγΒ]Ο. 15 Θχρ ϑίηθα ὈΥῪ 

[ΟἹ ΚΊ ουιϑύβ 85 ἀπ ἰο ὕ8 Ὀθ]1οΓ τη 6 [θυ ]]ΒΊηρ ῬΟνΘΓ οὗ [ἢ 6 
ἰχ66-ϑρι 1 Θ᾽ Π.118 ΘΔ η 48. δάοτῃ ὕπθ ]1ηΐ6]5, Ὀθϑιηβ, δηὰ 

νυ ηάον5 οἱ ϑδοὴ οοὐϊνδρθ δηα τ ἃ] ονγθα ἰο υθύωϑὶῃ ὕμθγα πη01] 
ὉΠΘΥ 816 αυϊύα ατγ, ἤθη ὑῃθν δῖ Ὀυγηΐ. 

Οπθ οἵ {πὸ ἤονοῖβ σαῦμοσθα οἡ 18 αἀδΥ 15 ριοκθα οαὖ ὈγῪ 

{π6 στνΐβ [ῸΓ ῬυγροβοΒ. οἵ αϊνιπδίιοῃ οὐ (ῃ68 βαργ]θοῦ ψὨΙΟἢ 15 
ὈΡροϑυτιοβῦ ἴῃ τηϑια8᾽ τηϊη8 ὑμ6 σοῦ] ονοῦ. ΤῺ1Β. ῥυινη]δρθά 
ὈΪΙοβδοῖη 15 8 Ἀυτ0]8 ἀδῖϑυ, ἴῃ Μϑοθαοηϊα ο8]}16α ραρραϑ. 
ΤΉΘΥ Ρ]αοῖς 105 ψν 1ὺ6 ρϑίϑ]β οὔθ ὈΥ͂ ΟΏ6, τϑρθϑίϊηρ' ὑῃ 8 Ἀ1Ώ1118 

“6 Ἰονβ8 τ2ϑ; ἢ6 ἰονθϑ τη6 ποὺ" (Μ᾽ ἀγαπᾷ, δέ᾽ μ᾽ ἀγαπᾷ) 

ϑοτθ οὗ ὕμοβο Ὀϊοββοίωβ ἃτθ αἀγιθᾶ, ἴο Ὀ6 υϑρα 10 ΨΙΠΌΘΙ 88 

τηϑάϊοῖηθ δρϑιηϑὺ ΘΟΌΡἬΒ. 

1. 1. ἃ. Εταζου, Τὴ Οοϊάση Βοισῆ, νο]. 1. Ρ. 1985. 

3 Ον. 6. αδουρϑδκὶβ οὐ Ἰωόοῃ ῬΊηθϑα, 1.6 οὶ Κ- ΠΟΥ ἀ6 1,68808, Ὁ. 801. 

8.Α. Δ. Τουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ-« 46. Ορ. Μοπιοῖγβ οΓ ἐδ6 

«Απιογίσαῃ, οὶ - ΠΟΥ δοοὶεῖψ, νΟ]. τΥ. ὈΡ. 44, 4. 
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Αἰηοηρ' {ἢ 6 ἸΠΔΗΥ͂ ΒΟΩΡΒ Β.Πρ' ΟἹ ὑ815 οοοδϑίοῃ ἢ6 [Ὁ] ΟΊ Ωρ’ 
15 ἃ ργοαῦ νου: 

Τώρα ᾽ν ὁ Μάης κ᾽ ἡ ὕλνοιξι, 

Τώρα τὸ καλοκαίρι, 

Τώρα κῃ ὁ ξένος βούλεται 

ἜΣ τὸν τόπο του νὰ πάῃ. 

ΦΝΟΝ 15 ΜΔΥ δια ὅρυϊηρ, 

ΝΟΥ 15. ὍΠ6 ἔπ ψϑδίῃϑυ, 

Νοῦν ὑμ6 βῦγϑηρου ὈΘύΒΙΪςΒ. ΠΙΤΊΒ6Ι 
Τὸ τούσσῃ ἕο Ἠἰβ δύνα 18πα.᾽ 

Τὸ ὕμθβθ 81:12}016 νϑῦβθθ ὕῃθ σου ΤΥ ΡΟἸΓΙΒ ΜῺΠ] αἀδποθ [ῸΥ 
Πουγβ, τορϑϑύϊηρ ὑμθια ἀρϑῖη 8δηα ΒΡΆΙΗ. 

Αποῦδογ βοηρ, ΨΏ]ΟΩ 1 Ὠθαγαὰ δὖὺ ΜΙ ϑῃΚ, ᾿ργθϑθθα τὴθ ψιὺἢ 
τὺβ ΒΙ ΤΆ 0]6 βοηὐταθηία! γ. ΑἩ Θαὐυβιαβὺ σοῦ ονθὴ νϑηὐαγθ 

ἴο οἰδίτα ἴοσ 1τὖῦ ἃ ρΙϑοθ Ὀθβϑῖαθ ΑὨΘΟΥΘΟ Β βυθοῦ οαθ, ὈΘΡΊΠΏΙΗρ' 
ΜΙ} 086 ψοταβ Σὺ μὲν φίλη χελιδών. 

Χελιδονάκι μον γλυκό, 

Βασανισμένος ποὗῦμαι ᾽γώ, 

Ὦ γλυκό μου χελιδόνι, 

Τῆς γλυκειᾶς αὐγῆς ἀηδόνι, 

Περικαλῶ σε πέταξε, 

Σύρε κὴ ἀλλοῦ καὶ ξέταξε" 
ὭὯχ θάρθῃ καὶ τὸ πουλί μου, 
Νά μ᾽ ἀκούσῃ τὴ φωνή μου; 

«οὖσαν, πουλί μ᾽, τόσον καιρό, 
Σὲ καρτεροῦσ᾽ σὰν τὸν τρελλό;" 
“Ἤμαν ἦς τὰ ὄρη, ᾿ς τὰ βουνά, 

Μέσα ᾿ς τὰ κρούσταλλα νερά. 
Ἤμαν μέσα ᾿ς τῆς δροσάδης, 

Σ τοῦ Μαϊοῦ τῆς πρασινάδῃς." 

ΟἸὙΥ βυθοῦ 0016 αν ον, 

566. Ποὺ ψυθίομθα 1 81, 

Ο ΤΩΥ̓ ἀθδι 5 8}]ονν, 
νοῦ ΜΟΥΏ ΝΒ ὨΙΡ ΘΙ ΏρΔΙΘ, 

Τ ῬΓΒΥ ὕμρο ἢν, 

ὦ δογοδα δῃὰ δβίζ: 
ΟἿ Ψ01}} ΤῺ ον ὈΪΤα ΘΥ̓ΘΥ ΘΟΓΏΘ, 
1 506 δυοὺ ᾿ιβύθῃ ἤο ΤῺ ψ ΐοθ ἢ 
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“ὝΒΘγ6 σοὺ ὑπο, ΤΥ οὐ Ὀἰγα, ὑπ|8 Ἰοηρ ψὮ]116, 

Αμα 1 ναϊδίηρ ἴον ὕμ6α Π|κ6 οὔθ ἀθιηθηΐοα ἢ’ 
(1 ἀμνοὶ ἴῃ {ῃ6 ταοαηὐαΐηβ δηα ἴῃ ὑμ6 Ὠ11|5, 

Ατηϊαϑὺ ὑμ6 οὐγϑῦδὶ ΒΡΥΪΏΡΈ. 

1 ἀνοὶὺ διηϊαϑὺ ὑμ6 οοο]πρ ἄσν, 
Ιη ΜϑΥΒ ρύθθῃ ρἰδηὐθθ!οβ.᾽ ἢ 

Α ὑμιγτὰ Ὀδ]|1Δ, ἀθδίιηρ ψιἢ} ὑπ6 Ὀδίτην Ὀθαυύθ5 οὗ Μϑνυ, 
γγὰ 5 αἸΙοίαυθα ἕο τ ὈΥ ὃ πϑύϊνθ οἵ ὑὴ6 1516 οἵ ΤΏδϑοβ : 

Ἕνα πουλὶ θαλασσινὸ κ᾽ ἕνα πουλὶ βουνήσιο" 
Φωνάξει τὸ θαλασσινὸ καὶ λέει τὸ βουνήσιο" 

“ὦ με φωνάζεις, βρ᾽ ἀδερφέ, καὶ τί με παραγγέλνεις ; 

“Σύρε, πουλί μ᾽, ᾽ς τὸν τόπο μου, σύρε ᾿ς τὴ γυναῖκά μου." 
“Τὼ καρτερῶ τὴν Ανοιξι, τὸν Μάη, τὸ καλοκαῖρι, 
Νὰ μπουμπουκιάσουν τὰ βουνά, νὰ σκιώσουν τὰ λαγκάδια, 

Νὰ βηοῦν οἱ Βλάχοι:᾽ς τὰ βουνά, κ᾽ ἡ Βλάχῃς ᾽ς τὰ λαγκάδια, 

Νὰ πάρω τὸ τουφέκι μου νὰ βγῶ νὰ κυνηγήσω, 

Καὶ ναὕρω τὴν ἀγάπη μου νά τη γλυκοφιλήσω.᾽" 

““ΠΤΉΘΡΘ 8 ἃ Ὀἰχα οὗἩ {μ8 βοῶ δηῃᾷ ᾧ 6 οὗἉ [ῃθ6. 81118. 
ΤῊ Ὀϊγτὰ οὗ [π6 βθῶ 98115, μα ὕμθ Ὀϊγὰ οὗἨ ὕπ6 ἢ1115 ΤΘΡΙΙΘΒ : 

“ὙΒοΓοίοσα ἀοδῦ ὑποὰ 9811] τηθ, Ὁ ὑγούβου, ψιϑῦ 15. ὅν οοτητηϑηά ἐ᾽ 
“(ᾷ4ο, ΤΥ ἄθαι Ὀἰγα, ὕο ΤΥ ϑῦϊνο Ἰδηα, ΡῸ ἴο ΧυΥ̓ Ψ]8. 
(1 δὴ ψδιῦϊηρ ἴον ρυϊηρ, ἴοσ Μϑνυ, ἴου 86 ἤηθ ψϑαῦθθυ, 

ΕῸΣ 86 ταοαηύδιηβ ὕο Ὀυτβὺ Ἰηὔο Ὀσα, ἴον 86 [ογθϑῦβ ὕο σΚ.,ΚῸ ΒΏΔΑΤΥ, 

ἘὸῸΡ 0Π6 Βῃθρῃθυαβ ἤο οοΐὴθ ἔουθῃ οὐ ὕμ6 ἢ1118, 8πα ὑπ ΒῃΘΡΏΘΥΘΗΒΘΒ 

Ἰηὔο ὅπ ψοοαβ, 

Τὺ 1 ΙΩΔῪ ἰδῖκθ ΤΥ ταυϑίτοῦ δηα ρὸ ἔου ἃ- μαύρ, 

Ταῦ 1 ΤΥ ἤπά ΤΥ Ὀοϊονθα δηα οἷνθ ἢθὺ ὃ βυθοῦ [π155.᾽} 

Τὸ 1} Ὅ6 πούϊορα ὑμαῦ ὕμθ ὁοηνθηθοη8] ταϑύϑρθου οὗ ὑΠ6 
ὈΙΓα5 15 ἀτορρϑθα ὑοναιαβ ὕΠ6 ϑῃμα οἵ 06 βοῃρ', δῃα 06 ΒρΘδ ΚΟΥ 
ΤΟΒΆΠΙΘ5 15 Βυτηϑη ομδυϑοῦθυ δηα ὑδδύθβ. ἢ 

ΑΒ δὲ ᾿ηβύϑῃοο οἵ ὑπ ρογίθοῦ αδαπάοι,, νΥ1Οἢ ομαγϑούθυιζθϑ 
086 ΜΑΥ Πδγ [δϑυιν 168 οἵ 086 τχοάθρῃ αὐθθίζβ, δῪ 6 τπηθηὐοπϑα 
ὃ Οαϑύοτῃ ΜΏΙΟὮ ἀῈὉ}] ααϊῦθ γθοθηῦυ Ῥυθνα θα 1 ὑμ6 15]8ηα οὗ 

1 Βλάχοι 8η8ἃ Βλάχῃς, ᾿ 5Βῃορμογᾶβ᾽ δηᾶ "βῃθρῃθγάθββοβ.᾽ Τη6 Ὡδῖη6 Δ 8180} 

15. ΘΟΙΩΤΊΟΙΪΥ 8Ρ0}1168 ἰο 811 Ῥ6οΡ]θ Ἰθδᾶϊῃρ' ἃ Ῥαβίοτβ 116, ψοίμου οἵ Ὁ 8]8Δοίδηι 

Ἡδίϊοη δ] οΥὐὁἨΎ ποῦ, ἃπᾷ φοϊηΐβ ἕο {89 ποιηϑαᾶϊο ομδυϑοῖοσ οὐἨ {815 στα υβύθ ΟἿ 

ὑγ106. 
2 ἘῸΣ ΕἸρΊΒὴ Μϑυ-ϑοηρθ δηοϊθηὺ δηᾶ τηοᾶθιῃ, 566 ΤΠ6 Βοοῖς ὁ} αυνϑ, 

νοὶ. 1. Ρ. ὅ46. 
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ὥγγῶ 1 6 Αδθρϑᾶηῃ. [Ι͂ἢ ὑῃ δνϑῃίηρ οὗ ὑμδὺ ἀδὺ {86 ψοϊζθῃ 
564 ἰο ΡῸ ἀονῃ ὕο ὕμθ ϑῇογθ θη) ἤϊῶϑ86 δα ψα8 ἢ ὑμῖν θοῦ 
ἴῃ ὑμ6 βθᾶ. (τοναβ οἵ δαταισῖηρ τϑ]68. ΜΙ 5564 ὑῃ6 ῥρου- 
[ουτήϑῆοθ, Ώ]Οἢ τγὰ8 ϑοοοιρϑηϊθα ὈΥ τοῦ ᾿ἰδαρηοῦ δηᾶ 

θΟΟα-Πυτηουγθα ΠοΥβ6- αν. ΤῊΘ ουβύοιω τηδὺ ἤδνθ οὐἹρπδθα 
ἸΏ ΒΟΙΘ ΒΟΪΘΠἢ ΘΘΓΘΙΠΟΩΥ͂ οἵὗὁἨ Ῥτορι θύοι. οὗ [Π6 568- ΠΥσΩΡὮὨΒ, 1 
ποὺ οἵὗὁ Αρῃτγοάαϊίθ ἤθυβο ΤῺ ΜδγΥ [ϑϑύλνιθθβ 411 ονϑὺ Ευσορο 
8.6. ρουιηθαίθα σι βυ01108] 8} 5] 5. ὑο ἔδυ 1ῦγ, δα Βα ἢ 

8 ΔΡρθδὶ ἴο ὑπ βριγιβ οὗ 086 μψδῦϑθσ σσοῦ]α ὨϑυγηοηΖα ν᾽ 6]] 
ἢ ὑΠ6 ΘηΘΙΟρΌυΒ. ἄΡΡΘδΪ5 ὕο ὑῃ6 ὑγθθ-ϑριγ δ, ΘΧθι ]1Π6α ὉΥ 

6 νυθδύῃβ 8 ΘΒ αΥ τηθηθοηθα, ΤῊ αἸνιη]ηρθ ὈΥ ὕΠη6 ΗοΟΥ 
ῬΘύϑ]β δΥΘ δἷϑο ΟὈν]ἹΟΒΙΥ οοπηθούθα ψ]ῦἢ ἃ. 5:11} 1468. 

ΤΏΘΓΘ 8.6 Βθυ αὶ 88.008 ΘΧΡΥΘΒΒΙΠο' ῬΟΡΌΪΔΙ ΟΡΙΠΙΟΩ οἢ 6 

ομαγδούθυ. οὗ ὑ818 τηοηῦῃ : ὋὉ Μαάης ἔχει τ᾽ ὄνομα κὴ ᾿Απρίλης 
τὰ λουλούδια, “ΜΔΥ Θηῃ]ογ5 ὍΠ6 ἴϑιπθ, θαῦὺ Αργ] Ὀτηρβ ἔσῃ 
1Π6 ἤονουβ." ΜΝ ϑδίμϑυ-Ἰοῦθ Ῥγοποῦῃοθα: Μάης ἄβρεχος, χρονιὰ 
εὐτυχισμένη, “ΑΔ τοῖη 655 Μδν ροτύθηβ ἃ ργοβρδγοιβ γα. ΤῊΘ 
ΒΟΥΘΏΙΟ οὗ ΜΔΑΥ 156, βονθνθυ, Τσοθβι ΟηΔ} ]ν αἰϑῦυσοθα ὈΥ Π81]- 

βίοσσωθβ. Τὴ [01κ τῆσβθ ὕΌΣΩΒ. 0815 υπὐοναγά οἰσουγηθύϑηοθ ὑὸ 
δοοοιηῦ : 

“Αντά 'πρεπε δὲν ἔβρεχε, τὸν Μάη χαλαζώνει. 

ΦὙὝΤΏΘΩ 1ὖ Βμουϊά 1ὖ αἸα ποὺ ουϑὴ σϑῖη ; ἰὴ ΜΔΥ 1 88115," 

ὃ. ῬΥΟΥΘΥΌ ΔΡρΙΘα ὕο ὑποβθ ψῇο ΑἸΒΡΙΘΥ ἹπορΡου 6 ΘΗΘΓΡῪ ΟΥ̓ 

1 οΥϑ τὐγ. 
ΑἸὩ δαυϊναὶθηῦ ὕο ΟὟΓ ΒΔΥ]Ώρ': 

Ομ δηρα ποὺ ἃ οἱοαῦ 

ΤΙ] Μδγ Ὀδ οαὐ,2 

15 οἴἴδβγσβα Ὀγ ὑμ6 Μϑδοθαομίδῃ οοϊητηδπαπιθηῦ: Μὴν ξαλαφρώνῃς 

τὸ κορμί σ᾽ ὅσον ὁ "Ἄλυμπος εἶναι ἀσπρισμένος, “1)ο πού 
Πρ ύθῃ γοῦν ὈΟΑΥ͂ 580 Ἰοηρ' 85 Μουπὺ ΟἸγτηραΒ 15 οἶδα ἴῃ ψϊΐο,᾽ 

8 δάνιοθ 086 Ῥγόϑϑιο Ἰτηρογὺ οἵὁἨ ὙΒΙΟΏ 15 τοαθοιηθα ὈΥ ὑμ6 ρορθῦϊο 
ἴογτῃ οἵ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΗ. 

1 ΠῊϊ5 ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ἈΡΡ]165 ἰο 86 ν1 65, νυ. ἐπα ϑαρύθυου. 

2 ἘῸΣ 8ἃ ΨΔΙΪΘΙΥ οὗ ΒΔ 5 ΘΟΠΘΟΓρ ΜΆΥ 566 Ἐ. Τησαγαβ, Τεαΐ μοῦ ΠΟΥ, 

ῬΡ. 81 [0]]. 

Α. Ἐ᾿ 4 
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«Ἶ] 6. 

ΤῊΙΒ τηοηῦῃ 15 Κποη ἃ85 ὑπ6 “Ηδενθβίαγ᾽ (Θεριστής), 
Ὀδοδιβθ ἢαγνθαὺ Ῥθρῖμβ ἀστιηρ ᾽0. Τὴ ἰδοῦ, 1Ὁ 15 ὕὉΠ6 Ὀθσϊημηΐηρ 
οὗ 0ῃ6 Ὀυδιθϑῦ Τ}1ὴ6 ἴῃ ὕὉΠ6 ρβδβϑηῦβ γϑδγ, δπα ὑῃ6 [01Κ ροϑί 
ΤΩΔῪ ὙὙ6]1 οοτηρίϑιη : 

᾿Απ᾽ τὸ θέρο ὡς τῆς ἐλῃαῖς 
Δὲν ἀπολείπουν ἡ δουλειαῖς. 

ε 

“Ἐγοτα δϑυνοϑὺ {1}} [ῃ6 οΟἸ ν᾿ 5 ῬΥΘΘΘ 
Τὴ 118 ὕΏθΓ6 ἴβ5 Ὀαὺ 110116 τοϑῦ. 

Νονουθῃθ᾽θβθ, ὑ818. τοῦ ΘΏ]ΟΥΒ Ὁη86 αἰδύϊποιοη οὗὨ ᾿πο]ἀ]ηρ' 
[Π6 ΘΥῪ ὁτόσῃ οἵ ΜΙάβαμηιηοΥ ἔδϑῦϊναβ. Οἡ 86 24}: οἵ “πῃ 
158. ΘΘ]ΘὈγαΐθα ὑπ ἔθαβί οἵ 86 ΝϑΕνΥ οὗ δῦ ΦοΒη 086 Βαρι δῦ 
ΟΥ, 85 6 15 ὑθυτηθα τῇ ὑμ6 (Οὐδ᾽ θηάδγ οὗ (ῃ6 ατθοκ Ομυτοῦ, 086 
Ῥγθοῦγβοῦ (Ὁ ἸΠρόδρομος), δια ρΟΡαΪΑΙΥ πον ἃ5 δῦ Φόδ οὗ 

0868 ΠινΙηδύϊου (Αἱ Γιάννης τοῦ λήδονα), ἃ δῆλα ἀογῖνϑα ἔγουη 

ΟὯΘ οὗ ὑπ ΤηϑηΥ τηθύθμοαβ οὗ [οῦῦπηθ- 6] ]ὴρ ΠΙΟΘἢ οοηδύιυα θ5 
086. ρυ]ηοῖραὶ ἰθαῦυτθ οἵ [ῃ6 ἔδϑιιναί. 

Ομ ὑῃ8 ὁγ6 (ἀνήμερα) οἵἩ ὉΠ ἔδαϑὺ ρϑυῦ1θ85 οὗ ν}] ρα τηϑι ἀθη8 

8ΥΒ 1. {π6 δι οὗ σαίθῃθυιησ ὑορθῦμου ἢ ἃ ῬΌΤΡΟΒΟΙυ ἀδυκθηρα 
γοοια, ΜΙ ἃ ΤΩΙΓΡΟΙ, Ηδνιηρ ὉΠ15 “ὑλκθὴ αἀδυίκηθ58 ἴοτ 8ῃ 

ΔΠν, ὉΠ6} 84}1 ἰοοῖκ 1᾿ῃηὔο ὑἢθ Τηϑρὶς ΓΛΙΤῸΓ ὈΥ ὕσγηβ. ΤΏΟΒΘ 
ὙΠΟ 8ΓΘ ἴο ΠΊΔΙΥΥ͂ ΝΥΙΌΙῺ ὕἢ6 Ὑ68 7 866, ΟΥἹΎ [1}Ἃᾳ.π0Υ ὑῃαὺ ΟΠΠ6Υ 566, 

ὑμ86 ἔαύατθ ὨαΒοθηα 5 ἴϑοθ ἴῃ ᾧἢ6 ρ]855---- ῬΘθριρ' ΟΥ̓ΘΥ ὑῃ 617 

ΒῃΟΌ] 6.8, 88 ᾿ὖῦ ψθγθ. Τὴ6 655 οσύπηδὑῦθ, ΟΥὁ 1688 ἸχηθρΊηθ Εν, 

ΟἼΘΒ 816 ΟΟΙΏΡΘΙΙΘα [0 ῬΟββθ88 61 βοὰβ ἰὴ ρϑύϊηςα {1} 
ὨθΧχὺ γθδ. 

Αμούμου ἔοττα οἵ ὑῃθ βϑϑῖηθ Ῥγϑοίϊοθ 15 Ὁ 6 [Ὁ] ονιηρ : Θϑοἢ 

Οηδ81α βϑρδύδίθ νυ δ ῖκοβ ἃ ἸοοΚΙηρ- 858 ηὔο ἤΘῚ Ὀβατοοιῃ δηά 
ΘΙΌΘΥ Ὠϑυπρ Ὁπαγθϑθθα βύϑηαβ 1η ἴγοηῦ οὗ 10, αὐὐοτηρ ὑἢ185 
[ουτααΐδ: 

Παίρνω τὸν καθρέφτη καὶ τὸν θεὸ περικαλῶ 
“Ὅποιος εἶναι τῆς τύχης μου ἀπόψε νά τον διώ. 

“1 [6Κθ ὋΡ [815 ΤΙΪΤΟΥ δηα Οοα 1 ὈΘβθΘΟἢ, 
ὙΥΒΟΒΟΘΥΘΥ 15. ὑο ὍΘ ΤΩΥ̓ ἔδῦθ, ΤΑΘῪ 1 566. ἴσα 815 ῃΙρύ.᾽ 

6 ὕμβθῃ ραυΐβ ὑῃ6 ρ]δ58. ἈΠΟ ΘΙ ῬΊΟΝ δηα 1168 δα ἴο 
ἀγθϑῖη. ΤΙΒ. ΘΘΓΘΙΩ]ΟΔΥ͂ ΟἸΟΒΘΙΥ ΘΟΙΥΘΒΡΟΠα5 ΜΙ] ὑμ6 ἩδΙ] ον γθ θη 
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ῬτΓδούϊοθ οἵ ὑπμ6 Νουγίῃ, πῃθῃί]οηθα 1η ΒΌΓΗΒ᾽ 5 Ροθιὰ οἵ ὑμαῦ ὨδΠ16 

(ΣΧ). Τὴ ουδίοιῃη ἴον ὕῃθ οοῦοῃ τϑιάθὴ 8 ἴο ΡῸ 8006 
ἴο 8. ἰοοϊιησ-οΊαβ8, ΠΟΙ αἸηρ ἃ οαηα]6. Αὐοοογαϊηρ ὕο Βοῖὴθ 
αι  ΠΟΡῚΌΠ165 806 βῃου]α ϑἂὺ δὴ ἃρρῖθ,1 δοοογαϊηρ' ὅο ΟΥ̓ΘΥΒ 586 

ΒΏΟα]α ΘΟ Ὁ ὮΘΡ ἢδιΓ Ὀθίογο ὑῃ6 ρ]αβθβ. ΤΏθη ὑμ6 ἴδοθ οὗ Πϑὺ 
ΓΘ θϑίϊηθα Ῥδυῦμου γου ]α ἈΡΌΘΔΓ 1 ὉΠ6 ἀορῦῃβ οὗ ὑἢ.}6 ΤΑΊΥΤΟΡΣ. 

ΤῊΏΙΒ ΒαΡΘΥΒΟΙ ΠΟ 18 Το]αῦθα ὕο ῃούμοιυ, ποῦ μκπονῃ ὕο 

ἘΠ Ρ 8} 56 ἢ οο]-σσὶβ οὗ 6 ργοβθοηῦ ἄἀδυ. Τῇ ἤγϑῦ πθν τοοὴ 

ἴῃ ὑῃ8 γϑᾶγ 15 τηϑθ ἴο ἀθοϊαύθ ἤο ὕμθιη ὑπ6 Ἀυβθαηα {π8ὺ 15 
ἴο Ὀ6, ἃμα 816 15 Ἰῃνοϊκθα τῷ ὕῃ8 [Ὁ] ηρ ΜοΟΓ8, ργομοὺηῃοθα 

ὈΥ Ὁῃ06 ρ"] βύθηαϊηρ ἀρϑίηδῦ ἃ ὑγσθθ, νι ΠΕῚ ἰοοῦ οὴ ἃ 
ΒΡΟΩΘ: 

Νεν Μοοῦ, Νον Μοομ, 1 [81] {66 

ΒΥ 8}} ὉΠ νιρῦμθ ἰῇ ὑὰγ Ὀοάγ, 
(ἀσαηὺ ὑῃ15 πιρῆῦ ὑμαῦ 1 ΙΩΔΥῪΥ 568 
Ἡϊτὰ ΜΏΟ ΤῊΥ̓ ὑγιιθ ἴον 18 ὕὅο Ὀ6.2 

Τὸ 15. σασοὰβ ὑῃᾶῦ ὑπ ἘΡΊ 8 ρΊ}8 ᾿ηνοσδύϊοη 5μου] ἃ 6 
ἸΏΟΓΘ ρᾶρϑῃ ἴῃ ἴομθ ὕπϑη ὕμ6 Μδοθαοῃϊδῃ πιϑὶ ἀθ μ᾿ 5 ῬΓΆΥΘΥ. 

ΤῊ Ἰοοκίηρ- 1855 ἴοστη οὗἨ αἸν]ηδύϊο 15 δίκῃ ἴο 068 ἔβη 1}18 1, 
δη ἃ ΠΟΥ ΔΒ ]οηΘΌΪΘ, οὐγϑίδ! -σϑαζίηο, Τ[ῦ 15 ΟὨΪΥ͂ Οη6 οὗ ἃ ΠΌΤΩ ΌΘΓ 

οὗἨ ΒιΡΘΥΒ Ὁ] ΟΩ5. ὈΘ]οΠρΊηρ ὕο 8ῃ δηοϊθηῦ δηἋ ΠΠΊΘΙΟΙΙΒ. [ΒΙΏΙ]Υ. 
ὙΊΒΙΟ 8. ΓΘ 566 ΟἿ Μ0ΈΌ]8 ΟΥ 1ὴ ψνϑύθυ, 10 ΤΩΙΡΤΟΙ ΟἹ ὕ86 Τη00ῃ - 

Ῥυαῦ ὑπ οδ͵]ϑοῦ 185. θνϑὺ ὕῃ8 βϑϑῖηθ. “ἀμποιθηῦ 8ηα τηοάθ 
Βα Ρουβυ το... δὺς θα 65. ὍΠη6. Ῥμϑηύαβηηβ ὕο βρι δα] ἈρΘΠΟΥ," 
Βδγ5 ΜΥ Αμάγον [.8δηρ' 

Α ὑμιχὰ δυύθιηρὺ δῦ ρβθϑυϊηρ τηὐοὸ ἔα 15 τη θ ΟΥ̓ ΤΠ] 688 

οἵ ψϑῦϑυ. ἃπα τηοϊΐθῃ 686---οά Βροοῦβ δα ἔχ κβ οἴζθηῃη ροϊησ 

ἴο μα ροῦ ἴοι {818 ρᾷσροβθ. Α Ὀδβίῃ 15 Π116 ψι πύου 886, 
6116 δὴ ἰποδηὐθθ᾽οη 15. ὈΘΙηρ' τηαὐίοσθα, ὑῃ6 τηοϊΐθη ᾿ἰθδᾶ 15 

ἀτορρϑα 1τηὐο ὑῃθ νββ86].. ΤῊ [ὈΤΤῺ5. ΨΈΙΘ, ὑῃθ τηθίϑ] ΔβϑαΠλ 68 
ἢ ΘΟΏΡΌΔΙ]Ώρ 816 1η θυ ργα θα Βυυ Ὀ0]108}}γ. [ΤΡ [Ὁ Θχϑιηρ!ο, [ῃ6 

ἰθδα βργθδὰβ Ἰηὔο δὴ δύθὴ ΒαΡίδοθ, ὑῃϑῦ 15. ἃ 8]|0Ὼ ὑμαὺ ἢ]8. ΟἹ 
ΘΙ ΊΒΏ65. Μ1]1 6 {χ]Π]1|οὰ πνιυποαῦ αἰ ΠΟ ΕΥ̓ ; 5μου]α, οα {Π68.. 

ΘΟὨΥΓΑΥΥ, ὕμθ τηθῦϑὶ βῆϑρθ 1561 Ἰωΐο ἃ ἰ1}0 ΟΥ̓ “ταουπίδίη, 

1 ΟΡ. Μοιιοῖνβ ὁ {π| Απιογίσαη, Εἰ - ΠΥ δοοὶοεῦμ, νο]. τν. Ὁ. 88 ; Ῥρ. δ [0]]. 

3 δομοοῖ διιρογϑδεϊ οη.8, ὉΥ 1. Ῥάγκοὺ ὙΥΊΒοι, 1 {π6 “Βουδὶ] Μαραζίπο᾽ οὗ 

ϑορύ., 1901. ἘρΙ ΟἾΘΥ ὙΘΒΊ 8 οὗ ὑμ18 Ρ0681 ἴο 86 Μοόοοῃ 566 δηιοῖγβ ὁ 

6 Ατπεγίοαη, ἔοικ. ΠΟΥ ϑοοσίείῃ, γνο]. τν. Ὁρ. 117 [0]]. 

ὃ Οοςο Πα απὰ Οοπυμιον- 5686, ῬΡ. θ9 [0]]. 

4. 
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τὖῦ βιρῃῖῆθθ ὑμαῦ ρτοαῦ οὐβύϑοϊθβ 16 ἴὴ ὑῃῆ6 ΨΔΥ οὗἨ Ἀ1Β6 ΟΥΓ ΘΓ 

ΒΔΡΡΙΠΘΒβ, ἃπμα 80 ἔογ ἢ. 
ΑἸ ΔΙ] αϑίοη ὑο 0815 ἴοστὰ οἵ αϊνιμδίϊοη 15 ἴο Ὀ6 ἴουαμὰ 1ὴ 

ὃ. ῬΟΡαΪδι Ἰονθ-οουρ]οῖ  ὨΙΟἢ 1 Πρᾶτα δὖ δ] οδ: 

Ἕνα κομμάτι μάλαμα θὰ ῥίξω ᾿ς τὸ πηγάδι, 
Νὰ καθαρέψῃ τὸ νερό, νὰ διῶ ποιὸς θά με πάρῃ. 

“Α Ἰυτηρ οὗ ροϊὰ 588}} 1 ἀὐῸρ πο ἐπθ ν6}]}, 

Τμδῦ {π6 ναῦθυ ΠδΥ ΡΥ ΟἸθα, δα 1 τᾶν 5606 ῺΟ ΤΩ ΒαΒΌδηα 15 ο Ὀ6.᾽ 

Ομ ὕΠ6 βᾶπηθ θυθῃϊηρ' ὕδκ68. ὉΪ8ϑοθ δηούῦῃο' ΟΘΓΘΔΟΩΥ ΜΙ ἃ 
ΒΙΠΔ1ΪΔΙ ΘΩα ἴῃ νι. δ δίϑυ 15 ἀστῶν ἔγοτη ἃ ὙΧ06}} 1ηἴο 8 79", 1 
Ρϑγίδοῦ βι]θηο (βουβὸ οΥ ἀμέλητο νερό} Τηΐο 1ὖ 15 ὑγονη {86 
ΜὨϊῦ6 οὗ δὴ ρ΄, δηα ὕμθϑῃ 10 15 ἰϑίῦ οαὖ ἴῃ ὑἢ 8 ορϑῃ 811 ὑβγουρἢ 
ὍὉη6 πὶρθῖ. ΤῊὴΘ βῆδρθβθ σῇ] {ῃ6 δρρ' ΘΘΒΌΙΩΘΒ. 8.6 ΘΧϑιη]ηθα 

ΟὨ ὕπα [ΟἹ] ρ' ΤΩΟΓΏΪΩρ' 8 Πα Ἰηὐογργοίθα ἴῃ {ῃ6 5ϑῖηθ Ὑ8Υ ἃ8 
ὑπμοβθ οὗ Ὁπ6 ἰθϑδα. [1}ὴὼ Ἐυβϑιῶ ἃ ρ818116] οαβύομιη ῬΥΘΥΔ118. ΟΠ 

ΟἸτιβύχηδβ ἔνθ ; Ὀαύ, Ἰηβῦθϑα οὐ ἰθδα οὐ δρρ, ὑῃ6 τηϑύθσιδὶ α86α 
15. Ττηο]ύθη αχ. ΤῇΘ 510] ῥγοίθβϑιοηβ οἵ ὍὉῃ8 “ψᾶχ-τ θ᾽ 

(κηροχύτης) δ μ6 “Ἰ68α-τηθ] θ᾿ (μολυβδοχύτης) ἃτ6. ποῦ 
ὉΠ Κη ο ὕῃθ 15]αηάθυβ οὗ ὑπ Αθρϑδῃ.Ἔ 

ΟἹ κ 5ρ6}}5 γα πΠπα τυϑῃῦ ὕχϑοθβ Ὀούῃ ἴῃ Ἐπρ]δηα δηα ἴῃ 

ϑοούϊδηα. 16 ὁ ἥακθ οἵ ΒΎθγδ᾽ 501} βγνινοβ 85. ὃ ΤΩΘΙΏΟΥΥ, 

1 ποὺ 88. δὴ ϑδούυδὶ ργϑοῦϊοθ ἢ Βυτηβ ἴῃ 8 ποίθ ὑο “Παϊίοιυθ᾽ θη 
σῖνοβ 80 ἰηὐθγθϑίδηρ ἀββουιρύοη οὗ ὕ86 συβύοτη 85 10 ργθυδι]θά 
1ῃ ϑοουϊδηᾷ 1 15 ἀδΥ,, 8116 Κ ϑαῦβ ἢδ8 ᾿τωγηουίδΖθα 8 κιπατϑα 

ΒΌΡΟΙΒΟΙΙΟΙ. ἴῃ 15 θΘϑα 1] ροθιη, 1.6 Πἴυθ ὁ δὲ Ασηθδ: 
ΤΉΘΥ ὑο]α 6 ον, ἀροὴ δύ Αρηθθθ Εἶνθ 
ὙοΌΏρ' ὙἹΓΡΊΩΒ τοϊρῦ μῶν ν᾽ ϑίοὴβ οὗ ἀ6 Πρ, 
Αμπᾶ βοΐ δαουϊηρβ [τΌσ ὑΠ6 1} Ἰονϑὰ γϑοθῖνθ 

Ὅροῃ ὕμθ ΠοῃουἝ α τ0146]6 οὗ δ πἱρῃΐ, 
ΤῈ ΘΘΥΘΙΟΏΙΘΒ ὅἀ6 ὕπο. αἸα εὐρὺ. ὅ 

1 ΤῊΝ ψϑίου 18. 8180 οδ]]θᾶ ἄλαλον, 8606 Ῥαοδηρθ, Οἰοδβαγίνην αὖ 8οΥρίοΥο: 

γιοάϊας οἱ ἱηῆηιαςε Αγαξοϊίαϊίβ, 8. νυ. μαστραπᾶ. 

2, ΗΠ. Ὁ. Βουβθ, “ ΕὈΙΚΊΟΥΘ ἔγτοσι 6 Βοαΐμοση ὥϑροτδᾶρβ:᾽ ἴῃ Εἰ - ΠΟΥ̓6, 

ὅαμο, 1899, ». 152. Μορὺ οἵ {μμο86 τηϑμποάβ οὗ αἰγὶ 8] 0 Δ 1.6 ΘΟΙΏΤΉΟΙ ὕο ΤΩΒῊΣ 

Ρϑιῖβ οὗ ἴμ6 αὐϑοὶς Ηϊαβῦ; 566 ἃ ἴθ οίθβ οἡ Δεισιδαιμονίαι καὶ Ὅρκοι ἴῃ [ἢι 

«Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον᾽ Μαρίνου Π. Βρετοῦ, Ῥαγίβ, 1866, Ρ᾽. 219--220; α 

αἀϑούρθακὶβ οὐ Τιόοῃ Ῥίηραα, 7.6 ΒΟΪΝ- ΠοΥα ὯἋ6 1,68 Ὅ08, ὉΡ. 807---808. 

8 (α΄, Βοιτοῦ, Πιαυθησγο, ΟὮ. ΧΧ. 4Ν, 10. 

δ᾽ ΥἹ, ἘῸΓ ἃ [Ὁ]] ἀθϑουϊρίϊοη οἵ ὑϊ18 Βα ρου ο 866 Τα Βοοῖς ο Ὥαγϑ, νο].1 

Ῥ. 140. 
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Τλκονιθο Ροον οι 8 Αἰηναπαοῖς ἴον 1770 ὑ6}15 5 ΟΝ 

Ου δύ Μαεαυκβ ἔνθ, δὖ ὑγνεῖνα οὐ οοῖς, 

ΤῊΘ ἔδιν ταϑια Μ1}} σαῦοῃ ΠΟΙ Βιλοοῖς, 

Τὸ ἥπα μοῦ Ὠυβοδπα ἴῃ ἐμ ἀδιΐς, 

ΒΥ ργδυίῃρ αηὖο ἀοοα δὺ Με. 

Βαυῦ 81} ὑῃ6 δῦονθ τηοᾶβθβ οἵ αἰνιμδύϊομ. 816 ἰὴ Μϑοθαοηϊδ 
ΘΟ] 0564 Ὀγ ὑμθ ρῥιοῦυγθϑαμθ τἱῦθ ὩΙΟὮ θη 8 ὑὸ ὑῃ6 ἰϑαϑύ οἵ ὑμ68 
Βεαρύιϑυ τῦβ ρορυΐδι ἀθβισιϑύιοη, Τη15 15 ὑῃῇ8 χἱὖθ Κπόνη 
ὑῃγουσμουῦ ὑλ6 ατϑοὶς ψου]α 85 ὁ κλήδονας, δῃηα 10 νψ}8}} ἀ6βθῦνϑϑ 
ὃ Ομδρύου ἕο 1.56], Τῦ 15 Ῥϑύβδρβ ὑπμ6 τηοϑὺ 1πὐθυθϑύιηρ' ἔοστα οὗ 
ΠγαγοιϑΠΟΥ ΜΏΙΟΝ ὁδ 6 αἸΙΓΘΟΌΥ δββοοϊδῦθα χὰ} ὑπ6 ΜΙ|α- 
ΒΌΓΊΠΊΘΙ ΟΘΙΘΙΏΟΏΪΘΒ ὈΓΘνΘΙ θη 811] οὐοῦ Εθτορο δηα στοραγαθα 

ὈΥ [ΟἸΚΙονιθίβ ἃ8 ἢϑυ]ηρ' [ῸΓ 861} οὈ]θοῦ ὕπ6 ριοηγούϊοῃ οὗ 
[ον Π1ῦγ. ΤῊ βύθρ ἔτοτα ἃ σἱῦθ οὗ ργυοριϑύϊοη ἴο ομ6 οὗ ἀϊν!ηδ- 

ὉΟῊ 18 Ὀυὖ 8 Βῃοτῦ οη6. Ἐνθῃ δἴνου ὑμ6 1468. δα Ὀθθῃ δδπαοηθα 

τπαῦ 0ῃ8 ΟΘΥΘΙΊΟΏΙΘΒ 1η ααθβύϊοη οροχαύθα ἴο Ὀσίηρ δροαῦ ὉΠ6 
ἀοβισθα οἴδβοῦ, ὑη6 ΙΒ ἴἤο οὈὔδιη δὴ οἵΐθῃ 85 ᾧο ὑμ6 ἔαύατο οὗ 

1ΠἀΙνΊ 85, ΘΒ ΘΟΙΔΠῪ οὐ τηϑύνουβ τηϑγ ΠΟ Π18], τρ αῦ 1611 Πᾶν 

οΟΠἐΙη 64 ἴο Ὀ6 οΠ θυ βηθα. “Τὺ 15 ὕλιι5 ὑπδῦὺ τηδρὶο ἀν] ]68 
᾿ηἴο αἰνΙηϑύϊου.᾽ ἢ 

Ὃ Κλήδονας." 

ἴὰ Μαοθάοῃϊδ ὑῃθ σθυθι ον, ΟἹ Ῥϑβύ1π16--- ον, |κ6 ταοϑῦ οὗ 

ὍΠ686 τιΐθβ, 10 ἢ88 Ἰἰοῃρ' ὈΘΘῚ Βῃο οἱ [8 Βου]οὰβ. ομδγϑούογ“--- 
15. ῬΟΕΟΥτ θα ἃ8 [ΟΠ] 8. 

Οπ ὕμ6 αν οἵ ὑῃθ αδύ γουῃρ' Ρθορὶθ οἵ Ὀούῃ 56Χ68,---Ὁ Ὁ 
ὉΠῚ5 15 ἃ 806018] 506|],---δδ)ὼῃμα ποὺ απῃΐγθαιπθηῦν τιϑυγῖθα πάθῃ ἃηα 
ΜΥΟΙΏΘΩ 8͵80, ΠΧ ὌΡΟῚ 8 οοεύϑιη βροῦ θυ ὑῃ 6 ρϑυ Ουτϑηοθ 15 

ἴο Ὀ6 μοἰαά. ΤΏθη ἃ Οἢ]4 15 βθηῦ τουπμα ὅο οο]θοῦ ἔγοια {86 
ΤΟΥ ΌΘΥΒ οἵ Ὁπ6 ραν αἸβδυθηῦ “ ὑοκθηβ᾽᾽ (σημάδια), ΘοΟΠΒΙΒΌΙΩρ, 

1 Θυοίοα ἴῃ ΤΕ Βοοῖβ οΓ Ῥαγϑ, νΟ]. τ. ». ὅδ0. 

2 4. ἃ. Ετάζου, ΤῊ ΟΘοίάση, Βοιφῆ, νο]. τι. Ρ. 129. 

8 ΤῊ Ὠ8Π186 15 ἃ τηοαογηϊΖρα όσα οὗ {86 δηοϊθηῦ κληδών, απ οπιθη, σοπίαϊποα 

ἄπ α ιὐογὰ, πθμιοΘ κληδονίζω, 0 σῖνε απὸ οπιθη, οἰθ. ΤῊ6 ρϑαϑϑῃΐθ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 

γοργὰ 1Ὁ 85 οοπηθοίθα ιν 086 νοῦ κλειδώνω, ἰο ἰοοῖ, δα [818 ορίῃϊον 88 

οἴνθῃ υἶβθ 0 βοῖὴθ οὗ 86 ἰβύγζωηβ διῃρ]ουθα δΌΟΥΘ. 

4 Τηδορᾷ κλήδονας ΒοΙηΘἰ[ 68 15 υϑϑὰ 85 ἃ ΒΥΠΟΏΣΤΙΩ ἴῸΣ ἃ {ΥΪΥΟΪΟῸΒ βροσῦ, ἴἢ 

ΜΏΙΘΩ ΒΩΥ͂ ΠΟΏΒΘΏΒΘ 18. ῬΟΘΥΥΑΪΒΒ1016. Ηδποο [π6 ῬΟΡυΪΑΥ βασυίηρ, “' αὐτὰ ᾿ς τὸν 

κλήδονα νά τα πῇς (ΟΥἡ νά τὰ πουλήσῃς) " ΘΟΏΥΘΥΙῺΡ ῬΓΘΟΪΥ ὨΘΔΥΪΥ͂ 6 5ΒΤΩΘ 

γαΘϑ ἷρ ἃ85. ΟἿΣ ““ 61} ὑῃδὺ ὕο 8 Τυϑυ1Π68.᾽" ᾿ 
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οὗ τἴηρθ, θθδάβ, θαύοηβ, ΟΥὁἨ Δηγύμιησ ὑμαῦὺ ὑῃ 6. ῥῬαυοιρδύουβ ἴῃ 

ὉΠ6 ΘΘΥΘΙΠΟΏΥ͂ ΔΥΘ ἴῃ 6 Πϑὐιὺ οὗ ψϑϑγιηρ' δροαὺ {ΠΏ 61 ῬΘΙΒΟΒΒ. 
Το δϑδοῇ οἵ ἰῆθβθ ἔοίζθῃβ 15 δὐϊδοῃθα ἃ ἤονψϑι, οὐ 8 βρυῖρ' οὗ 
Ὀ4511, δηα ὑμθῃ ἐμ  Ύ 816 81] οαδὺ 1ηο ἃ 7πρ' ΟΥ̓ ὈΙΟΠΘΥ, Μ ὨΙΟἢ 
15. 8ἰδοὸ ογσοψηθὰ σι ἢονουβ, Θβρθοῖ}}]ν σὺ Ὀ851] δῃαὰ ὑῃ8 
Ὀ]οββοπὶ οὗ 8. οσθϑρίηρ' ο]ϑηῦ, ΓΘΒΘυ ὉΠ ρ' ὑῃ6. Ποπθυβαοκ]6 δηα 

ἔγοιῃ 108 δϑϑοοιϑίϊοη ιῦ ὑῃ68 τἰΐθ οα]]164 κλήδονας οὐ δῦ ΦοΠη 8 

ΕἸονοΥ (Τοῦ Αἱ Γιάννη τὸ λουλοῦδι). [ἢ βοτηβ ἀϊϑύγιοίβ ἃ ρΊρϑῃο 
ΟἸΟΘΌ ΠῚ ὈΘΙ, ΟΥ̓ 8 ΟὨΪΙΟΏ, 15 οδϑὺ 1Π ΔΙοηρ ψιῦ ὑπ 6 ὑοκθηβ. ΤῈΘ 
γ6556] 15. θη οδΥΡΙΘα ἰο ὑπ6 ουπύδιη, ὑπ βροαῦ (σουληνάρι) οὗ 
ν᾽ ὨΙΟἢ 15. Πκοσδ6 ἀθοογαῦθα 1ῃ ἃ ΠὩΒΘΠΏΘΥ τΤΘοϑ] Πρ ὑμ6. ψ06}}- 
ον ουϊηρ δηα ὕθρ-αγθβϑιηρ Οαβύοτηβ Οη06 ῬΟραΪΔ ἴῃ ΕἸρ]Δηα.3 
ΤῊΘ τρδϊὰ ῆο ὈΘδΥΒ 6 νϑϑβϑὶ πχαϑῦ ποὺ αὐΐοὺ ἃ 81η01]6 ψοτά, 
δη4 1 ΒρΡΟΪΚθη ἴο 5ὴη6 τηυϑὺ ποῦ ϑῆβνγοσ, Πδνισ Ε]]6α {Π6 ὈΙ ΟΠ ΘΓ, 
ΒΠ6 ΟΔΥΓΙΘ5. τὖ Ὀ8ΟΙς 1ῃ 516 66. Α τραᾶ ἰκϑιο θὲ 15. Βργθδα οὐ Υ 
105 τηουνῃ δηα ἰαϑύθηθα τοῦθα [ἢ6 φαρθθ ψ1. ἃ ΤἹΌΡΟΏ, ΟΥ̓ 8 
βύγηρ, δα 8. ῥϑαϊ]οοῖὶς (κλειδωνιά). ΤῊ ἰαδῦ τηθηθοηθα ἃγ.1616 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἀπ6 ρῬΔΥΡΥ ὕο 06 τηϊδύθ θη οὐυη] ο] ΟΡῪ οὗ ὕπΠ6 Ὠϑιὴηθ 
κλήδονας (1658, Ἰηἀ666, ἢ 6 Θὐνυλο] οΡῪ π88 Ὀθθη βυρροαίθα Ὀν 
ὍΠ6 δυύ]016), δῃηα ρδυῦΥ πὸ ἀουδὺ ὕο ὑΐ8 τηγϑῦϊο ΒΙρ:Ιβοδη66 
αὐϊχιθαῦθα ὈΥ ῬΟΡΌΪΔΙ ΒΌΡΟΥΒυ 0) ὅο ἃ ἰοοϊ ὃ ΤῊ15 ρᾶχὺ οὗ 

16 ΘΘΙΘΙΩΟΗΥ͂ 15 ΚΠΟΜΏ 85. ὑπ8 “Ἰοοϊιηρ᾽ (τὸ κλείδωμα) δα 
1 ΒΟΙΘ Ὀΐδοθβ, δἃβ Νιρτγιῦδ, Ὁ Θχϑιηρὶθ, θυ ὕῃ6. 81:16 ὴ06 τα]6 

15. ποὺ ΟὈβουνθα, ὑπ6 δοίϊοῃ 18 δοοοιωρϑῃϊθα Ὀγ ὑπ Ὁ] ονΊηρ 

ΒΟΏρ', ΒΆΠΡρ' ΟΥ̓ ἃ Οἤοταβ οὗ τηϑιθηβ Ὀοίῃ οὐ δ Ψ8Υ ἴο ὑῃμ8 

[ουηύδιη ἃ μα τουηα 10, 16 ὑῃ6 ριύοθου 15 Π] Πρ: 

Τὸ Κλείδωμα.: 

Μαξζξωώνησθη, συνιαξησθη, 

Γιὰ νὰ κλειδώσουμη τοὺν κλείδουνα 

1. Ορ. {86 φῬἰδηΐβ υϑοᾶ ἴου Ῥαγροβθβ οὐ αἰνϊ δίϊοη οα δύ Φομ τ Β εν πὰ οὐμθὺ 

ΘΟ. 685, ΒΟ 85 ὑπ Οὐμγὶ αἱ 8. Οσἱωυαππὶ ἴθ ϑ1ον δηαὰ δ ΦοΠη 5 σψοχὺ 

ἴῃ Ῥυυβδῖα. 4“, 6, Βγασου, ΤῊΆ Οοϊάοη, Βοιιρῆ, ν0]. τι. Ρ. 129. 

2 71}ὸὲ Βοοῖς οἔ ) αν8, νοὶ. τ. Ὁ. 819. 

8. ΟἹ 86 τ86 οὗ ἸΙοοκβ δηά Κηοΐβ δἃ8 ἱτηρϑαϊγσηθηΐβ 0 ΒΌΓΤΟΘΥΥ, 566 4, α. ΕΎΔΖΘΥ, 

ΤῊ Οοἰάοση, Βοιισῆι, νο]. τ. Ῥρ. 400 [0]]. 

4 ΠῚ 15 βΒοὴρ 88 ὕϑκϑθῃ ἀόνῃ ὈΥ 8 χηδία οὗ Νίργυιία αὖ ΤΥ τοασθϑὺύ. 816 οὐου]ᾶ 

ΟἿΪΥ Ἰυδὺ νυ δηᾶ 80 516 ἸΠΟΟΙΒΟΙΟΌΒΙΥ τοργοἀποθᾶ ἴῃ Π6ῚΥ Βρβι]ηρ {86 1008] 
Ῥγοηυποιδίιοη, Ἡ ΏΙΘΩ 1 μῶν ϑηαἀθαγουχοα ἰο τοίδίη ἴῃ {88 8ϑΌΟΥΘ ΘΟΡΥ͂. 



Αργι1, αν, απαΐ “ιην6 δῦ 

Μὲ τ᾽ ᾿Αὐγιαννιοῦ τοὺν κλείδουνα. 

Ποιός ση φύτηψη, ποιός σὴ πότιση (18) 

Κὴ μαράθκαν τὰ λουλούδια σ᾽; 

Γρ᾿ά μη φύτηψη, γρ᾽ά μη πότιση 
Κὴ μαράθκαν τὰ λουλούδια μ'. 

Θουμαή μ᾽, τὴ θυ---, τὴ θυγατέρα σ᾽ 

Ἰλλουν νειὸ νὰ μήν τὴ δώσῃς. (8) 
Δούκηνά μ᾽, ἠγὼ τὴν ἀρραβώνιασ᾽ (18) 
Μ᾿ ἕναν Βούργαρου τζιλέπη (18) 
Μὲ ἕναν πώχ᾽ τὰ χίλια πρόβατα, 
Τὰ τρ᾽ ακόσια δαμαλίδια. 

Τλ6 ἰοοίδύμ Ὁ ἐδ υϑ8ϑοἰ. 

Οὐτὴθ ἐορϑῦμου, οἢ Ὧ6 γθ ραύμογθα ἐορθίῃθι, 
Τηδὺ ψγχὸ ΤῸ Ἰοοῖ 086 ΡὈΙΟΠΟΣ 
γι δὺ ΦομηΒ ἤονου. 
70 ρ]δηίθα ὑπ60 Ὗμο ψδίογθα ἐῃ66, 

Απὰα ὑἣν ὈΪοββοσὰΒ 8176 ἰδαρα 1 
“«Αἡ ο]α ψοχιϑῃ ρ]δηΐθα τη6, δ οἹα ψοχηϑηῃ τγαύουθα 16, 

ΤΉ ΘΥΘΙΟΥΘ ΤΥ ὈΪοβδοίαβ 816 δαἀρα.᾽ 

“0. ΤῬΒοχηδδ, ἀρὰν ΤὨοιηδα, ὑῃν ἀδαρ ὗθυ 

Οἷνα Β6Ὶ ποὺ ἴο δηούμθ" γοιθῃ.ἢ 
«0. Τ)ουΐίκοθηδ, ἀθῦ Πουϊεθηδ, 1 ἤᾶνα Ὀοὐγούμθα ΒΟΥ 

Το ἃ Βυϊραγῖδῃ ρϑη θιηϑῃ, 

Το 6 οὔθ Ψὴο οσψῇϑ ἃ ὑμπουβϑδηᾶ Β,6ΘΡ, 

Απα γθα μυπαγθα Πρ ἔουΒ "ἢ 

ΤῊΘ ΡῬιύομον, ὑπ ῥγθραιθα, 1ἰβ θβχροββα “ο ὑπ σὺ οὗ 
δ βύδιβ" (᾽ς τὴν ἀστροφεγγιά, οΥ ᾽ς τὸ ξάστερο), ΟΥ 15 Ῥ»ἰδορά 
ὈΠΔΘΙ ἃ Τοβοτῦγθθ, ΨΏΘΓΘ 1ὖ Υϑυηϑίηβ ἀυσ]ηρ ὑπ6 πϊρηῦ. δυ]ν 
ΠΟχῦ ΤΔΟΓΏΙΏρΡ 1ῦ 15. ὑδκθη ἸΠΟΟΥΒ 8η6 βϑῦ 1ὴ ὉΠ 6 ΟΘΟΤΏΘΥ οὗ ἃ 
ΤΌΟΙ. [Ι͂ὼ {μ6 δἰνθοιμοοῃ οὗ ὑπ ἔθϑύαὶ αἀδὺ ὑμθ γουῃρ' ῬΡΘΟΡ]6 
ΔΒΒΘΙῚ Ὁ]8 Ο66. ΠΊΟΓΘ του ηα πα ῬΙΌΟ ΠΟΥ δα Ῥγοοθϑα ὕο “πη]οοῖϊς ᾿ 

10, ΘΟΟΟΙΏΡΘΏΥΙΠρΡ' ὉΠ 6 ϑούϊομ 1 8. νϑυιϑύϊοῃ οἵ ὕμ6 βδῖμθ βοῃρ': 

Τὸ ξεκλείδωμα. 

Μαξζώνησθη, συνιάξησθη, 

Γιὰ νὰ ξηκλειδώσουμη τοὺν κλείδουνα, οἷο. 



δ6 ο͵αεσοαομϊίαγν ΠοίζίἝίογεα 

Το «γϊοοζίη Ὁ. ἐδ) υδ886ϊ. 

Οοαθ ὑοροῦμου, οὐ 6 γϑθ ρδύμουοα ὑορϑύμου, 

ΤΗδὺ γγὙὸ ΤΩΔΥ ὕ]οῸ Κ ὑμθ ΡΙΌΟΒΘΥ, οὗο. 

Α 0016 ῬοΟΥ͂, [6 τηοϑῦ συλ] 616 55- ]οοΚιηρ ὑμδῦὺ οδῃ Ὀ6 ἔουμα, 

15. Δρροϊηὐρα το 0 οὔἵ᾽ ὑῃς Κϑυοῃιθῖ, τ] ἢ 15 θη ὑγΟΤ ΟΥΘΕ 
ΗΪ5. ἔδοθ, ἀμ ὑμ8 ὈΠΠαΙΟ] ρα (᾽ς τὰ τυφλὰ) ἢ6 α1ρ5 ἢϊ5 τἱραῦ 
Πδπά Ἰηὔο ὑμ6 ριύομοσ. Ὑγ 116 {86 ὍΟΥ 18 ἀοίηρ' [818, οη6 οἵ ὑῃ8 
Ὀγβδίδηαθυβ οὐδ οαὐ: “6 Ορϑθῃ ὕῃθ νϑββθὶ, Μδγὺ σοοᾶ ]υοΚ 
5518 [ουῦ "Ὁ (Ανούγουμε τὸν κλήδονα, νὰ βγῇ τὸ καλορρίξικο ).} 

ΤΏΘη ὑπ ῬοΟΥ ἀτϑννϑ οαὖ ὑ86 ἢγβὺ ὕοκθῃ, ΒΙΠΡΊΏρ᾽ 

Τινοὺς σημάδι κὴ ἂν ἐβγῇ, 

Νὰ πάῃ ᾿ς τὰ Σέρρας μ᾽ ὅλαν τὰ καλά. 

“ὙΤΏΉοΒΘ. ὑοϊκθ οουάθα ἰουίῃ, 

ΜΔΥ Τμοὺ ρὸ ἴο ΘΙ ΎΘ5. δηα ΘΏ]ΟΥ 811 ΤηϑηΉΘ . οὗ ὨΔΡΡΙΏΘΒΒ." 

ΤΏῊΘ οὐηοῦ οὗ ὑΠ18 ἢγϑὺ Ὁοθη 15 οῃθογθα ὉΥ ὕὉΠ8 οὐμϑῖβ δῃηὰ 

οοηρσταύαϊαϊθα, Οἡ 18 ΟΥ ΠΟΙ ροΟα ἰποκ. ΤΏρη Θδο οὗ {88 
ΘΟΙΏΡΘΗΥ ΟΥ̓ ΓΒ ΟΥ̓ ΒΟ 6 ΟΠ6, ΦΘΏΘΙΆΙΥ δὴ ο]α σψοιηδὴ 61] 
γουβοα ἴῃ Ἰμποϊκ-ἰογθ, γθοιῦθθ ΟΥ̓ΤἸΤΆΡΥΟΥΊΒ65. ἃ οουρὶοῦ ἃ85. θοῇ 
τοΐζθῃ 185 Ὀθὶηρ ἀὐαη. [}ἢ ΒΟΠΊ6 αἰἸβυγιοίβ, τη ἰ1θὰ οὗ σουρ]ούϑβ, 
ὉΠ6Υ ρτορουπα 116 6]65.2 [Ι͂᾿ οἸὕΏΠΘΥ οαδ6 06 ΒΔΥΙΏΡ' 15 ΘΟμΒΙ ἀθυθα 
88 ἰογθϑηδαονιηρ ὑμ6 βαύσγο οὗ ὕῃ8 ρϑύβοῃ ὕο οι 86 [οΚθὴ 

ὈΘοηρθ. Α8 ὩΔΥῪ Ὀ6 ᾿τηϑρΊη66, 8411] ὑῃ86 ῥγθαϊούοηβ ἃΓ6 ποῦ 
ΘαΌΔΠΥ ρἰθδϑῖηρ. ϑοιὴθ οἵ ὕβθιῃ 818 ργούθβατιθ διηἃ βοτῃθυηθϑ 
ΘΥΘΏ βιἢ 885 ἃ ΤΟΥ6 Οαἰυγοα ϑαα]θηοθ οι ] ἃ ῬΥΟΠΟΌΠΟΘ ΘΟΔΙΈΘ. 
ΤΏ ΘΒ6. οΊνΘ ΤΥἸ56 ὕο Γ]ΘΗΥ͂ 58}165 οΟἵἨ ταβῦϊο ψιῦ δῦ Οὁη6 8ῃμούῃου Β 

ΘΧΡΘΏΒΘ. 
ΤΠ ουουμη Ὁ Υ 15 ἀτάῃ οαὐ ᾿ἰαϑῦ δηα θαΐθῃ. ΤΏθη {86 τ68] 

ῬὈτοϑα ἴϑοθ ὈΘρΊη8. 6 ὑοΚθὴΒ 816 ἤσηρ' Ὀϑοῖς Ἰηὔο {Π6 ΡΙ ΟΠ ΘΓ, 
8. [6 ΘΟΤΡΘΗΥ͂ οἾνΘ ἴτθϑ Ὀ]ΔΥ ὕο ὑΠ 611 56η86 οὗ ἔπη ἴῃ ὑῃ6 νᾶ 

οὗ βδυϊηρθ  Ώ]Οἢ, θη ὑῃθ᾽ ΟἸγΟΙΪΘ 185 ΘΧΟΙ ἉΒΙΥΘΙΥ οομἤηθα ἰο 
ΤΑΘΥΥΙΘα ὉΥΟΙΊΘΏ, 816 ὨΘΙΏΟΙ Ἰηθδηῦ ΟΣ τχθοῦ ἋῸΥΓ τη8]6 6815. 

ΤῊΘ ἔδϑυιναι ρθουν Θηα8 ιὺ ἢ ἀδηοιηρ 8η ΒΙ]ΠΡΊΩρ, 

1 ἘῸΣ οὐμϑὺ ἔουσαἶδθ οπιβίουηθιῪ ἃὺ ὑπ6 ορϑηὶηρ οὗ [6 ὰρ Θἰβθουθ, 566 

ΒΟΥ αγα Βομημάᾶί, 1,1666᾽ τυογϑο μι οάσηση Τηλαΐϊ5, Νο. 08; Ῥαββον, ΤΠ βίίοδα, 

Νο. 88. 

35.Ὰ οοἸ]δούίζοῃ οὗ Ὀούμ {8656 Κλ β οὐ [011ς ᾿ἰτογαύαγο Ν11 Ὀ6 Τουμα οὖ ὑμο ομᾶ 

οὗ [η8 γο]υ 16. 



Αργιῖ, αν, απα «“ζΖηιηι6 δ᾽ 

Α Ρδυογιηδηοθ δββθη δ} ΒΙΠΆΔ]ΔΥ ὅο ὕῃ6 αὙθοκ κλήδονας, 
Ὁπουρ δα ηρ' ἴῃ ΤΊΔΏΥ οὗὨ 108 ρ᾽ούπστοβαιθ ἀθίβ]β, 15 ῬΟραΪΆΥ 
διηοὴρ ὕμ6 Βυβϑῖδηθ. “Αὖ {86 ΟἸγιβύμαδβ ἔθϑδῦιναὶ ἃ ὑ8 018 15 
οονθιθα σι 8. οἰούῃ, δπη4 οἡ 1ὖ 15 βοῦ ἃ ἀἸ ἢ οὐ ὈΟΨ] Θοπθ] ΠΙρ' 
γϑῦθυ. ΤῊΘ γουηρ' ῬΘΟΡ]Θ αἸῸΡ ΤἹΠΡΒ ΟἹ ΟὔμοΥ ὑγη οὺβ ᾿ηὔο ὑμ6 

ἄϊβῃ, ψ οἢ 15 αἴθουναγαβ οονογθα ταῦ ἃ. οἱούῃ, δῃα ὕμθη ὑῃ6 

Ροαδιψιαγιίψα ϑοτσβ ὁΘοταθηθθ. Αὖ ὕΠ6 6ηα οἵ ΘϑΟἢ ΒΟηρ' Ο.Θ6 
οἵ Ὁ868 ὑτηϊκοῖβ 15. ἀσάσγῃ δῦ τϑπάοιῃ, πα 108 ΟὟΤΟΙ ἀθάσοθβ δἢ 
ΟἸΔΘῺ ἴγοτη ὑπ6 πδύμαχο οἵ 086 ψψουβ Ώ1Οἢ πᾶν δῦ ὈΘΘὴ βαηρ. 

ΒΟΉ Πγ68. 

Αποίμου πηρογύδηῦ ἰθαύατο οὗ ὑμθ ἔϑαδθὺῦ ἃῖθ ὕμθ ὈΟμΗ͂ΓΘΒ 

(φωτιαῖς)" Κιηα]6α οἡ ὕη6 θνθ. 1Τύ 18 ὑἢ6 οσυδβύοτῃ ἴῸΓ ὈοΥ5 ὕο ᾿θὰρ 

του ρἢ {88 ἤδιηθβ. ΤΉ15 15. οἂ]]θα “Ἰϑϑριηρ' ὑῃ6 ἢδεαθβ᾽ (πηδοῦν 
τοὺς ψύλλους), ὑπδῦ 15 ΙΘαρΙΠρ' ΟνΟΥ ὕῃ6 ἤτβ ψΏ1Οἢ 18 ΒΌρΡροΒβϑα ἴο 
Ὀυτη 8η4 ϑχίθετωϊηδύθ 6886 ΘῃΘΩΏ168 ὕο 6 Ῥθ806 οἵ βου ΥΠ ΘΙ. 
ΤῊΘ βϑῖηθ ουδύομπι οχιβϑὺβ 1ἢ β01ὴ6 ρᾶυίβ οἵ Βυβϑια ΏΘΥΘ “ ΠΓΘΒ 
δΔΥΛΘ Πρῃὐρα οἡ δῦ «08η᾿5 πισηῦ 8Πα ῬΘΟΡΙ6 710τὴ}Ρ ὑμτοαρ ὑθθιῃ 
ὉΠΘηΒ Ινοσ, 886 αἀὐῖνο ὑΠ61 οδἰύ]6 [Ὠχοῦρἢ ὑμθη."5 δύ 08} 
ἤγθϑθ 1.6. δἰδο οοτησῆοῃ ὑμγτουρῃμουαῦ ὑἢ6 Βοιηϑὴ (ὑὐδίμοϊο σον] 

Ὀοϊῃ ἴῃ Ευχορα 8ηα ἴῃ δου Ατηθγοῦ, πα [ἢ 6 Ὀ6]16Γ ῬΥΘν81]8 
{μαῦ ὑμ6 ἤδιηθϑθ οϑῃποί υτὺ ὕμοβθ γῇ 01} ὑβγουρἢ (μθιη. 

ΤΉΏΘΥ βαγνινθα 1801] ν ΥῪ ἰαῦθ ἄγ 1 1γτ]δηα. Ἐδ]βύοῃ σϑι δ 5 
ὑμαῦὺ ὑμθθθ [οϑύϊνα δ, θυμῆγοβ, ϑῦο. οοπηθοῦθα νι δῦ ΦοΠ 816 

“οὗ ὑβογτουρ νυν θαι θη ΙΒ οὐἹρίη. 6. ΤῊΘ }ϑύϊοθ οἵὁ [818 ΥὙϑυηδυὶς 
15. Ῥγονϑα ὈΥ ὕδμ8 δηθαυν οἵ ὑμ6 οαβύοτῃ, ΜΈΙΟΉ σουύδ αν αἀδῦθβ 
ἔγοτὴ ρῬυθ- ΟΒγιβύδῃ ὕηθθ. Ὗ δ τϑϑὰ τὴ ὑῃ6 Ο]α Τ᾽ οβύδιηθηυδ ὑῃδύ 
Κιηρ Μϑηδβθθῃ “ οδυβοα 15 Ομ] σθαι ὕο Ῥ888 ὑπγοαρἢ ὑμ6 ἤτθ 
1ὼ. ὕΠ8 ν8]]6ὺ οἵ ὕμθ βοὴ οἵ Ηϊπηοτη. ΔΘ δἷϑο ροββθδβ ΟΥὐἹᾶΐβ 
ὑθϑῦπηοαν ὑμαὺ ὕμ6. ῥῬυϑοῦϊθοθ 88 Ῥοραΐδι ϑιθοηρ' ἢ δῃοιθῃῦ 

ἘΒοιηϑῃβ: 

Οδγίβ θσὸ ὑγϑηϑι]ὶ ροβιῦαβ ὍΘ ἴῃ ΟΥη6. Πδχητηδῆ.θ 

1 Ἠδ]βϑίοῃ, δοηρὲ ΟΓ ἐμὲ ᾿ὐμβϑίαῃπ εορίο, Ὁ. 197. 

2. Αὐ Ῥοϊσρυυοϑ, ἰὼ ὑμθ Ομ δ]οϊᾶϊο Ῥϑῃϊηβα]α, [686 ὈΟΠΗ͂ΤΘΒ ΔΥ06. ΚΠΟΜῺ 88 

παρακαμ᾽νοί. 
8. 10. ». 240. 4 Τὸ. ». 241. 

ὅ. 2 ΟἼτοη. ΧΧΧΙ͂Ι. θ. 6 Ονια. Ζαδέ. τν. θδδ. 



δ8 ασοαοηαην, ΖΜ οἰζίογο 

Τὴ ἰδοὺ Ἰϑδρίηρ ὑβτουρἢ ὉΠ6 ἤδυλθβ ρ᾽αγϑὰ ἃ ρχοτωϊηθηῦ ρϑτῦ τὰ ὑῃ6 

δϑῦναὶ οἵ Ῥ8]65 (ἐβαζιίία), Ὠ6]ἃ οἡ ΑΡΓ1] 2180. “ΘΙΤΆΙΠ]ΔΥΥ δὖ ὑῃ 6 
ὉΠπΠῚ6 οὗ οὐγ΄ ΟἸτιβίύτηδϑ, Ομ γοΘ οτθ Κη] θα ὮὉν ὑἢ6 Νογβθίηθῃ ἴῃ 
ΠΟΠΟῸΡ οἵ ΤΟΥ δῃὰ Οαϊη, δηά 1ὖ νὰϑ 8ὴη οἷα ϑοούοῃ ουδύοτῃ ἴο 

πρῃῦ “ὁ (ὑδπαϊθιμαβ ΒΊθοζθ΄ οἡ ΕΘΌΓΔΥΎ 2, ῬΟΒΒΙΟΪΥ οοππηθοιθα 

ψιὺ ὑῃ6 οἷα Τύϑ]]1Δῃ ττἴθ5 οἵ ΕΘυαϑίο." ΤυΒ ἴα ὑπμ6 Ενο.3 
Ομ ὑῃ6 ἀδν 1867 1ῃ βοῖηθ ρᾶαγίβ οὗ Μδοθάοῃϊα ὉΠ 6 ρϑϑβϑῃῦβ 

8.6 ἴῃ {π6 Περι οἵ ἰδϑῦοομιηρ {ἢ 611: οοὐὔϊαδρθβ 8η64 ρΊΧαΙηρ' [Π6]1Υ 
ο ἢ νϑιβὺβ ιῦ ἢ τοῦδ οὐ ὑῃ6 “δῦ Ζοἢη 5 ΒΊΟΥ ΘΙ ἢ 85 ἃ σῃδυγη 
ϑρδϊηδὺ νυ] 5 αἸθθαβθθθ. ΤῊ ν]]]ᾶρθ τηϑ] ἀθη85 ὉΟ1] ὑἢ 6 ὈΪΟΒΒΟΙῚΒ 
Δηα ψ850 ὑοῦ ἢδ]ν ψι ἢ ὑπο ΟἸΙΧΙῚΣ οχύγαουθα ὑμουθίγοιω, ἴῃ ὑμ6 

Β8Π16 ἢΟρ6 ΨΒΙΟῊ ῥγοιηρίβ ὕη86 88 οἵ θαι ἐοπίψιθα. ὕο ὑΠ 6} 

ΒΙβίουβ οὗ ὑῃ9 δεϑύ. β 

1. Η. ἨδΙ]δι 5 οαϊίοη οὗ Τῆι Ἐ᾿αδἰὶ ὁ0|, Ουἱά, ποῖα οἡ τν. 655. 

2. ἘῸΥ ἀεβουϊρέϊοῃβ οὗ {μ6 δύ Φο μη 5 [δϑυινιθα ἴῃ οογύδιη ἰβίδηᾶα οὗ {π6 ἀθρϑϑῃ, 

866 Ὗ. Η. 1). Βοιτιβθ, “ ΕΙΚΊοΟτΘ ἔγοσα [6 ϑοιαίμοσῃ ϑϑροσχδᾶθβ᾽ 1ὰ Εἰ κ- Ποτο, 6 

1899, ρ». 178-90; α. αδούρθακὶθ οὐ Τιόοῃ Ῥίηθδα, 1.6 Εοὶκ- ΠΟΥα ἀ6 Τιοςῦο8, ῬΡ. 

804 [0]]., διῃηλἃ γὙϑίθυθηοθβ ἴο δα μου 165 ἔου 0Π6 οαβύοτα ἴῃ ΟΥΘΥ ρϑτίβ οὗ αὝθθορ, 

Ιῃὴ Ερϑηᾶ 8180 {μ6 δὺ δοθη᾽ Β ΘΟ] Ὀγύϊοηβ ΜΘΥΘ ΥΘΥΥ͂ ῬΟΡΌΪΑΥ 1π ΟἸάθη 

ἰἴγαθβ, 86 Ὀομῆνγθ Ὀθίηρ τηϑᾶθ οἂὐ οὗ σου υύίοηβ οοἸοοίοα ἔοῸσ 6 ῬχροΒββ. 

Οπ {μ6 βαραογβύϊιοιαβ πούϊοηϑ δϑοὰί δύὺ Φομη 5 Εἰνθ, ργϑνδιίθαῦ ἴῃ Ερμα 

δι Τγρδηᾶ, δϑηἃ οὐϑὺ 1ηὐθυθδύϊηρ Ῥαυ ΟΌ]ΔΥΒ, 566 716 Βοοῖ 0} Ὥαγςε, νο]. 1, 

ῬΡ. 814 [0]]1.. ἘΎΒΖΘΥ δββοοίδίθθ {ῃ686 το] ἀβαγλ λοι Υἱδθθ τὶ 6 δηοϊθηῦ 
ΘΟΥΘΊ ΘΟ Ἶ68 ὑη6 οὐ]θοῦ οὐ ΜΏΙΘῺ 88 ἴο ἔοβίθσ. η6 στονίῃ οὗ νοροϑύθιϊοη, οὔθ οὗ 

{μθπὶ Ὀθίηρ ὑπ6 Εραβὺ οὗ ΑαΟΏΪβ, ἔδυ]. ἰο ΟἸ8551681 βοΏοΙα 5 ὑμγοαρ ὑπὸ 

ΕἸ Θοαΐῃ 14}}1] οὗ ΤΠδοουαβ: 8606 Τὴ6 Οοϊάσθη, Βοισῆ, νο], τι. ὑῃ. 115 [0]]. 

8. ΟἹ “τηϑρὶο Ῥ]ϑηὐβ,᾽ 8 ἃ Τογα Θβρθ δ! ]ν δύ 90} Β ψοσί, σα] ἡ 018 ἄδν, 

566 “. α. ΕτδζΖου, ἐδ. νο]. τ. ὉΡ. 528 [0]], 



ΟΗΑΡΤΒΗΕ ΥἹ. 

ΠΥ ΤῸ ῬΕΟΕΜΒΕΆ. 

]μΐν. 

ΤῊΙΒ τηοηΐῇ 15 Κπόν ἴο ὑῃῇ8 ρϑδϑδηῦ 8ὃἃ5. ὑῃὴθ “ΤΣ τ 

((Αλωνιστής, ᾿Αλωντής, οΥἿ ᾿Αλωνάρης), 88 086 ν....... οἵ 

ΟΟΙῚ ὈΘΡΊΩΒ 1 1: 

᾿Αλωνάρης τ᾽ ἁλωνίζξει, 
Κῇὴ Αὔγουστος τὸ ξεχωρίζει. 

ὦ ΓαΪῪ ὑμγοθῆο5 τὖ; Ὀαὺ Αὐρυδβῦ ΨΙΒΏΟΥΒ 10.ἢ 

ΑΠΟΥΠΟΥ ΡΟραΪδ Ῥγον Ὁ ἀθοίδυθβ 

Ἔτσι τώχει τὸ λινάρι 

Ν᾽ ἀνθῇ τὸν ᾿Αλωνάρη. 

ΟΠ. 6 ψοηὐὺ οἵ ἢδχ ὕο Ὀ]οθβοι Του 1 {π]ν,᾽ 

ὉΠ6 τηοχῶ] οἵ ψΒΙΟὮ 15 ὑμαῦ 1ὖ 15 οὗ πο υ86 Πρ:, ηρ' ἀρϑιηϑὺ ὑ86 
Ιανϑ οὗ Ναίυγαο. 

Α {πιτὰ βαυηρ' ΘΟ ύϑιηβ δὴ Δ Παϑῖοὴ ὕο ὕΠπ6 ΟὙΔΒΒΏΟΡΡΘΥ: 

Τζίτζηκας ἐλάλησε, 

Μαύρη ῥῶγα γυάλισε. 

“6. ΟΥΔΒΒΏΟΡΡΟΙ ἢδ85 ΟὨϊσροᾶ ; 6 Ὀ]δοῖς ρρᾶρθ 88 Ὀθρὰῃ ο ρ᾽θδιη. 

ΤῊΘ βοῃρ᾽ οὗ ὕΠ6 ΡὙΎΒΒΒΠΟΡΡΘΙ 8ηα {Π6 10γ5 οὗ {86 0166 οὗ [86 
ΘΎΔΡΘ 816 Πθσυθ οΘουρ θα ὑοροϑῦμϑυ 1 ἃ ΤΩϑΏΏΘΥ Ὁ ]Οἢ ΑἸΏΔΟΥΘΟῺ 
μοῦ α ἤανο ρρυθοιαῖθα κθοηϊγ. ΤῊ ΟΥ̓ κ᾿ β δυύθαθ ὕονγαγαβ 
0815. “τη θ]οαἸοὰ5 ᾿ηβθοὺ ἡ 85 ὉΠαΘΡΡΌΠΘ 1688 οὔϑηρθ ἤδη {ἢ} 8 

ὩΒΠ16 ὈΥ ΜΠΙΟἢ 1ὖ 15 ηονγη. ΤῸ ὑμ6 τηοάϑσῃ Ηθ]]6Θη6 ὑῃ6 ρ,δθ8- 
ὨΟΡΡΘΟΥΒ. ΟΠΙΓΡΙΠΡ 15 501}} ἃ “βυθοῦ ρυορῃθίϊε βύγϑι," δη, ἢδα 
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6 ποῦ οσρδβοα ο δ ον ἴῃ μ6 Ταμοα] ΝΊΠ6 δηα Π61Γ ΟαἸΝ]Θ 

Ιθδάθυ, [6 τηϊρὐ 5801}} ϑχοϊδίγη ψιῦ {μ6 οἷά ροϑῦ: 

 ΠῊ6 Μύβοβ ον ὕὮὩΥ ΒΏΧΙ]Υ ὕοῃθ : 

ΑΡΟ]]ο 681158 0π66 411 μῖβ. οὐ." 1 

Τῆς ἴδυιηθυβ οἵ Μϑδοθάοῃϊα οαὖ οἵ Ὁ08 ποῦν οτουμα ΘΟΥῚ 
ΓΑΒ 8 ἰᾶγρθ 81 οαἶκθ, γΒ] ἢ ὉΠΘΥ ὕαϊτο ὑο ὑμ6 ν]]!]ᾶρθ ἔοι ἴδ] 
ΟΥ 7811. ΤΏΘΥ βρυῖηκὶ6 1ὺ νι ψαῦον δηα ὑμθῃ αἰδβύσ θαῦθ 10 
8ΙΩΟΩρ 8 Ὀγβίδῃαθυβ, ΏΟ ἴῃ τὺ ΜΊΒῺ ὕμθιη “8. ΠΔΡΡΥ͂ 
γοατ᾿ ΤῊ]Β οδἶΚ6 18 οδ]]6α “ΟὙΔΒΒΒορροι-Οακο᾽ (τζιτξηρόκλικο), 
ΒΩ 15 Βυρροβθα ο Ὀ6 ἃ Κιπα οὗ οἤετγιηρ ο {ἢ 17 ἰδνουσιῦθ 

Ἰηβθοῦ. Τὴ6 [Ὁ]]ΟΜΊΏΡ' ΓΠΥΤΩΘΒ ΘΧΡΥΘΒΒ ὕπ6 Ἰηβϑοῦ Β δα βίδοοῃ 

δὺ ὑῃ8 ΒΒΟΙΠΟΘ: 

᾿Λωνίξετε, θερίζετε κἢ ᾽μένα κλίκι κάνετε, 
3 Ἁ 7 Καὶ ῥίξτε το ᾽ς τὴ βρύσι νὰ πάω νά το πάρω, 

Ἁ ΄ ᾽ὔ 7 Ἁ Ἁ Ἁ ,ὔ Νὰ κάτσω νά το φάω μαζὺ μὲ τὰ παιδιά μου, 

Νὰ πέσω νὰ πεθάνω." 

“ Π γΘΘἢ 86 ΤΟ δα τηϑῖκα ἃ σϑίζθ ἴῸΣ Τη6. 

ΤΆΤοΥ 1 ἰαἴο ὑμ6 ἔοαμὺ ὑμδῦ 1 ΙηΔῪ ρῸ δῃὰ ἴθίοῃ 1, 

Απαᾶ 51Ὁὺ δῃὰ οδὺ Ὁ ψΙ Τὰ ΟὨ]]άΎΘη, 

Απά ὑπθὴ ΔῪ τὴηᾶ ἀονῃ ἃπα α16." 

Αὐισιιδί. 

Βαβύϊηρ' Θηα ἔδαβύϊηρ' ἀγΘ [Π6 {00 5081685 1ῃ ΜΟΙ. ἢ 6 Το 6ΥῈ 

Οτθοὶκ᾿ 5 οσιβύθῃοθ Βθθῖὴβ δ᾽ ὑθυπδύθιυ ὕο θϑίϑῃοο 1086} Απρτιϑύ 
Ῥορίηβ 8} 086 Εἰδαδὺ οἵ ὕὍῃ6 Ῥγορυθδθβ οἵἠἨ ἁ ὑμθ Ῥγθοίουβ δῃά 
γινιγίηρ Οτοθβ (Ἢ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ξωοποιοῦ Σταυροῦ, 
ῬΟΡυ Αγ πόση 88 Τοῦ Σταυροῦ). Βομῆτοβθ 816 ὕΠ8 οὐδ οἵ 

086 δυϑηΐηρ. ΤΉΘΚΟΥΒ 101} ΟΥ̓ΘΥ ὕῃθιῃ Βῃουθηρ᾽ ἸῺ ὙΙΡΌΓΟΙΒ, 

1 ΑΠΒΟΥΘΟΙ᾽ 8 οὔθ, ΟΥὁὨ ταύμοσ ἐμ οἂθ ΜΏΙΟΙ ρᾶϑ5605 ὉΠΟΘΥ ΑἸΘΟΥΘΟΙ᾽ 5 ΠΒ116, ὕο 

{μ6 Τέττιξ, ὑγαπβὶαῦθα Ὁ ἹΠοΠηΙδΒ Μόοσθ. ΟΡ. “ΤῊ]Β ΔΟΪΒ8 8 80 ρὈ]θδβίπρ ἴο [88 

οϑ οὗ [86 Αποϊθηύβ, ὑμδὺ {μον Ῥορϑίβ 8186 ΔΙ 5 πϑίπρ 1 ἃ8 ἃ 511η116 ἴὼ 1 βυϑϑὺ 

βουμᾶβ.᾽" Τ114861] δᾶ βοοίῥέ 5.0. ὡιμα γὙοΐθυθηθβ. 

2. Α. Δ. Τ'ουσίον, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 41. Τῇ Ατηδχῖοδ 8180, πουρἢ 

ἴῃ Βοιπθ ραυίβ [86 οὨϊγρίηρ οὗ 8. οὐἱοκοῦ ἔοσϑίβ]β βούσον, γϑὺ 1Ὁ 15 σΘΏΘΥΔΙΠΥ 

ἀδοιηθᾷ ὉΠΙΌΘΚΥ ἰο Καὶ] οὔθ. δπιοῖγβ οΓ ἐδ6 Δπιογίσαπ, Εοὶϊ- ΠοΥ6 ϑοοίείῃ, 

νΟ]. νι. Ρ. 41. Ιῃ Ἐρ]δηά “θη οὐἹοκοῦβ ομἷτρ ἈΠ ΒΔΙΥ, σοῦ 18 οχρϑοίβα,᾽ 

Ἐ. Τρ αγαβ, Ἰγοαϊ ἢ 6γ- ΠΟΥ, Ὁ. 188, 
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Ῥαὺ 58 ]γ ἁμϑη] Πρ ὐθηῖηρ,, ὕθσιηβ: ᾿Ανάχωστε! παράχωστε! “Ὦὶϊρ 
ΡῚ ὈυυΥ "ἢ Ποῦ οὐ ψνμδῦ, ὑΠ6Ὺ πον ποὺ ΤῊ]5 Θχοϊδιμδύ!οῃ 
ΒΌΡΡΙ168. 86 πᾶπλθ ὈΥ ΜΨΏΙΟΏ ὑμ6 ουδύοϊῃ 15 Ἰσπόοσῃ δὖὺ Μοίθηι. 

Αὖὐ δηῃδιύιβίδ, ἴὰ νή θαεύοσῃ Μδοράομῃϊδ, ὑμ6 βϑϑῖηθ ἤσγθθ δῖὸ οδ]᾽] δὰ 

Κλαδαριά οὐ “ ὈυΒῃ-ἢτοβ, δηα δὖ Βογαῦ, ἴὰὶἬ ΑἸΌϑηῖ, Τγίζζα. 
ΤῊΘ δυθηϊηρ' 15 ἃ Μ᾿ οαὺ- Εδαϑὺ ΟΑποκρεάλ), ὃ. Ῥγδρδγϑίϊοῃ [Ὸσ, δηά 
ὃ. ἰουπποϑύϊομ ἀραϊηβύ, ἃ ἰογὑ]ρ 5 ἔαϑύῦ, ψ ἈΙΟἢ ἀρϑίῃ 1ῃ 105. ὑΌΤΗ 
15 ὃ ῬΥθ] 6 ὕο ὑῃ6 ΒΕ δαϑβῦ οἵ ὑπ Ῥθροβϑ οὗ 8 γηριη (Ἢ κοίμησις 

τῆς Θεοτόκου, Ῥορυ]αυ]γ Τῆς Παναγίας). ΝοΥ ὁ ὕπ686 δχιδϑαϑῦ 

086 ἰ1δὺ οἵ Απραϑῦ σΘ]ΘὈγϑύϊοηβ. Οἱ ὑπο 2ϑγα 15 ἢ6]α ὑῃβ Ἐδαϑὺ 

οὔ Ὁπ6 Βούυστῃ οἵ ὑμ6 Εδαβύὺ οὗ ὑῃ6 ν1γρίη (Απόδοσις τῆς ἑορτῆς 
τῆς Θεοτόκου) οΥ οὗ Τα Ἠοὶν Μογοιῖῖα! (Τῆς ᾿Αγίας ᾿Ε)λεούσης). 
ΤῊΙΒ ἀδΔΥ 15. ΒΟΙ]ΘΙΩΠΙ1Ζοα ὈΥ ταῦ ἀϑηοιηρ 8 πα ΒΙΠρΊΠρ' οἵ ὕῃ6 
ΤΩ ΟΌΧΉα] ΚΙΠα Θογητλοη 1η (ἢ 6 ϑϑῦ. 6 ΤηΟΌΤΏ 655 ΘΙΠΟῊρ᾽ 

86 Βυϊραιϑηβ οἵ Μδοράοῃϊδ 15 ἔα υ ἀθθρθηθα ΟΥ̓ ὑδμ6 αἰβιη8) 
αἀτοπίηρ οὗ Ὁπ6 Ὀᾶρ-Ὀ1ρ6---δὴ τηβχυτηθηῦ ΠΘγθοῦ μι 6 βυγϑὶ 8 
ΘΌΡΘαΙ ὅο ἀοΙ σοῦ ὑμ6 Βαϊ!ρδυδῃ 88 τοἢ ἃ5 ὑ86 ΗἸΡΉΪ]ΘΠΘΘΥ, 
ΤῈ ῬΙΌΡΟΥΙΟΏ 85 ὑπ  Ύ αἸδβῦγθβθ 811 οὐδ τηουίϑ[β, Αρϑίη, ου [ἢ 68 

2ΘΟἢ, ὑῃ6 Ουὐηηρ-Οὔἔ οἵ τὉη6 Ῥγβοιοὰβ δὰ οἵ δὺ Φόῆη {6 

ἘΟΥθσα μον (Ἢ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς ᾿Ιωάννου τοῦ 
Προδρόμου) 15 τηϑθ ὑῃ6 οοοδϑίοῃ οὗ τοῦθ ΘΟΒΌΠΘΏΟΘ. 

Τῦ 15 1 ΒδΡΙΊΟΩΥ ΨΙῸῃ 0}}18 ΤΘ]ΙΡΊΟΙΒ. ρΊοο ὑμαῦὺ Απρτϑῦ 18 
ΘΟΏΒΙάΘΓΘα ἃ8 ὕῃ 6 ῬΥΘΟΌΥΒΟΥ οἵ σψιηίου: 

Ὃ Αὔγουστος ἐπάτησε ᾽ς τὴν ἄκρα τοῦ χειμῶνα. 

« Απρυδϑὺ Πδ5 βοὺ Ὧ18 Τοοῦ οἡ Ιου Ὲ θαρθ." 

Μαύρισ᾽ ἡ ῥῶγα ἀπὸ τὸ σταφύλε; 
᾽ΡῬΡαχνιασ᾽ ἡ καρδιὰ τοῦ καραβοκύρη. 

(Ἠδ5 ὑῃθ ρυδρα ρυόψῃ ὈΪδοΙς ἴῃ ὑῃθ οἱαβύου ᾧ 
ΤῊ Βῃϊρ-οαρύδι μ᾽ 5 θασὺ 85 ργόνψῃ ἀδΥΐ.Ἶ 

Τὰ {815 βυτη Ὀ0}108] δύγ]θ ὕΠ.6 τηϑη ἰθαυηθα 1ῃ νϑδῦμοϑυ-ἰοσΘ 

ΜΆΥΏΩΣ 815 δα θη ο ὑπαὶ ΒΘ ΠΟΘΙ ΘΟ] 5 816 ὈΘὨΙηα δα ΜΙΠΟΥ 

δὔογ τ Ὀαίοσα 18. 

1 ΜΔ. ποὺ βθβθ ψογαβ οοηίϑίηῃ ἃ ιηὐ οὗ ““ῃ6 ἀθαΐῃ δηα γϑϑαυγθοίοη οὗ 

νορούδίϊοη,᾽ ΣΟ. ἃγθ βαϊα ο 6 [68 1ᾶθ8.5 ἀπάουϊγίπρ {86 ταϊἀθατηταου στ ὃ Τὸ 

Βῃου]α ΡῈ ποῖρα ὑμαὺ παραχώνω δπα ἀναχώνω (ΟΥ ξαναχώνω) 816 [6 ὕΘΥΙΩΒ 

ΘΟΙΩΓΊΟΠΪΥ ΒΡΡ]16α ὈὉΥ {μ6 Ῥθορὶθ ἴο [86 Ὀυχδὶ δηθὰ ϑχῃυτϊηδύϊοη οἵ η6 ἀθϑά. 
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ΤὭΏΘΒΘ ρϑβϑί δῦ υΊθῪ5. 86, ΠΟ νυ, οομὑγϑαϊοίθα ὈΥ ΟὔΠΘΥ 

δια ΠΟΥ Ὁ168 0 ἀθο]αγ6 : 

Ὃ ἥλιος τοῦ Μαϊοῦ τ’ Αὐγούστου τὸ φεγγάρι. 

(Δ Υ ΒΒ Βὺῃ 15 ΑὐρυδΟΒ τ οῃ.᾽ 

ΘΟΙΏΘ ΘΥΘἢ ΡῸ 80 [81 [ἢ ὕῃ6 11 θη υιβιαβϑ010 ΘρΡΡΥΘοϊύϊοη 85. ὕο 

Θχοίδῖμι: 
Υ 7 " ω ὃ Ἁ [᾿] Ἀ Ι͂ 

Αὔγουστε, καλὲ μου μῆνα, νᾶσουν ὃυο φοραῖς τὸν χρονο. 

0 Απρυϑδῦ, ΤΥ ἔαϊν τηοηύῃ, ὑμὰῦ ὑπο σοὺ ὑνίοθ 8 γϑᾶν "ἢ 

Βαῦύ 18 ΤΔΥ ὈΘ6 πλθγ ἢαϊίθυυ. 
Τῃ ΔΗΥ οαϑβ86 ὕῃ8 ψ1|8586 Ἰηϑῃ ραΐβ Ὧ15 ὑγαϑὺ ποῦ ἴῃ ὑγϑα! ]οη8] 

Ἰοσθ Ὀθὰαῦ 1ῃ βοιθηθῆο οὐβουνϑύιοη. Α βοοῖϊς οἵ ψ|]ἃ ρϑϑβθ ἡγιηρ 
1] 15. ὕβίζθ 8ἃ5 ἃ ῬΓΌΠΊΙ56 οὗ ἤμπθ ψθδίμου, 116 τϑ] 8. 88 

Β᾽ΟΥΤΩΒ 8ΥΘ Ῥγορῃοβθοείθα 1 006 ὈΙταβ ΗὟ ὑοναγαβ ὑῃ6 8568... 'ὟΠ6 

Βισμὺ οὗ {86 οὔδῃθ νγᾶβ ΒΙΠΔ1Π|ΔΥ]Υ ΘΟηΒΙἀθυθα ὈΥ [6 δῃοιθηΐβ ἃ 
βρη οὗὁἨ Δρρυοδοῃίηρ ψιηίοτ---χείματος ὥρην δεικνύει ὀμβρηροῦ." 

ΤῊΘ βυϑῦ ὕψοϊνο ἀδὺβ οἵ ὉΠ6 τηοηὐῇ ἃγ6 οἰοβο νυ νϑίοῃθα, 8η6 
ὍὉ8Π6 ψοαῦμου ὨΙοἢ Ῥυθνδ1}8 οὰ Θϑδοῦ ὁπ οὗ ὑῆθια 15. θαυ] ]ν 
οοτηγηϊ θα ὕο ΤΩΘΙΠΟΓΥ͂ ; [ΟΥ̓ ὈΠΘΙΤΊΏΡ' ΘΧΡΘΙΊΘΩΟΘ, ϑϑϑιϑῦθα ὉΥ͂ ἃ 

ῬΙοίουιμα βύυαν οἵ τηϑύϊθυβ τηϑύθογοοριοαὶ, 88 θϑὺϑ ὈΠ5 866 ὑῃς 

γα ]6 ὑμδῦ {Π6 ϑᾶτηθ Κἰπα οἵ ψνϑαῦμου ν11}} 4150 ρύϑνδὶ] ἀσιηρ Θ8οἢ 
οὗ (ῃὴ6 ϑυαροθϑαϊηρ ὕλαν τοηῦθβ. Ηθηο6 0686 ὕγγθνθ ἀδΥ5 ὯΥΘ 
ἀρδιρσῃαῦθα “ Μομθ- γ᾽ (τὰ μερομήνια) [πὰ [||κ6 ΤΠ Υ 1 
ἘΠΠΡΊΔΙΗα 10 88 ΟΠ66 ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΒΌΡΟΥβυι 10 ὑμαὺ [6 ψιμα ψὨ]Οἢ 
Ὀ]ο οὴ Νὰ Ὑθδγ 85 ἔνθ ργορποϑυιοϊθα 6 οῃμϑτιϑοῦθυ οἵ 0ῃ68 

ΘηΒαϊηρ ὕψγθὶνθ το 8: 

1 Νὸν Ὑδδι5 Εἶν ηἰρηῦ- σὴ Ὀ]ΟΥ Βουθῃ, 

10 Ὀθῥοϊςκθθῦῃ νυ δηα οτόσνίῃ ; 

Τῇ νοϑῦ, τη ποἢ τ], δηα ΒΒ ἴῃ {Π6 568 ; 

ΤΥ που το ἢ οο]α δηα βὔοστῃ ὑμθ18 Ψ11] Ὀδ; 

διηά 50 [οὐὐῦ, ᾿ῃ Ηομθ 5 γοηουδ 6 νο86. 
2 

1 ΟΡ. {86ὲῈ ἘΠρΡΊΙΒ οἴηθηβ ἰδκθὴ ἴσο μα Ηϊρῃηΐ οὗ ρϑθθθ, ἘΒ. ΤηνϑΊαβ, 

Ῥγεαϊδογ- Δ ογ6, Ὁ. 160, 

2 δ. Κ΄. απὰ Ὁ. 450. 

8. ΟΥ Ἀδύὺθ ἵ ὮθΘΥθΘ 8ἃ δασγγίναὶ οἵ [6 οΟἸδΒ51οδ)] ἱερομήνια (τά, Το. ν. δ4) “ [6 

ὮΟΪΥ ἄδγΥβ οὗ [π6 τηουϑῃ ὃ 
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ΤῊ 18οἰκάδν 15 ὑμ6 ὉΥρΊοδὶ Ὀϊγα οὗ 0815 πιοηθῇ : 
; ἮΝ , ᾿ ; , ς Α ᾿ 5" 

Κάθε πρᾶμα ᾿ς τὸν καιρό του κῇ ὁ κολοιὸς τὸν Αὔγουστο. 

« Ἐνουυὑηρ ἴῃ ἀ6 βθᾶβοῃ, 8η6 8 Ἰδοίζκάδνν ἴθ Αὐυρυδί." 

16 ΠυψηιναΊ8. 

ΤΊ πγϑῦ ὕγθο ἀδυβ οὗ Δαραϑῦ, κ {Π6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΙηρ' ἀ8Υ8 
1η Μδγοῖ Δἰγοδαν πούϊοβα, Δ7Θ βδοιϑα ἴο ὕπ6 Ὀγγτῖ815 (Δρύμιαις). 

Ἅο οὐ ψιῇβδῦὺ ὕβθβϑθ ὈΘΙΩΡΒ ΔΓΘ 15 ἃ ΠΥΒύΘΥΥ ἃ5. γϑῦ πααῦῃοιηθα 

ὈΥ [οἸΚΙογιθίβι ΤῊὴΘ νΘΥῪ ὨδΙὴ6 15 ἃ ὈΓΟΌΪΘΙῚ ν᾽ Β161} 501}] ΓΘΙη81}8 
ῦο Ὀ6 Βοϊνβα.: Τῇῃθ .γτΩΙδ1Β ἄΡρΘδὺ (ο Ὀ6 οὗ ὑνο Κιηα8 : ν6 }}8] 

δ δαθατηηδὶ. Ἰλυληρ ὍΠ6 ρουϊοάβ οὔ Μδροῦ δηῃὰ Αυραθῦ, 
Γοίουγθα ὕο δου, ΠῸ {166 ΟΥ ϑ]1ὴ6 15 οαὖ, [ὉΥ δα Ἰθϑὺ τὖῦ βϑῃου]ὰ 

ΜΙ ΠΟΥ; ὯΟῸ ΟΩ6 ὈδύΠ65 1 {6 8568, ἴου ἔβαν ὑμαῦ ὉΠ6 1 ὈοαΙ65 Μ1}} 

56}; δηα Ὧο0 οἱούϊμεοθ ἃΓ6 ψ88η6α, ἰοδῦ ὑῃθὺ βῃου]α ἄθοᾶγ. Τὸ 

00.688 ἀδύ8, ΏΙΟΝ 816 ΟὈβουνθα νου  γΘ Δ]οηρ' ὕη6 οοᾶϑὺ δηα 
ἴῃ ᾧῃ6 15]8η45 οἵ ἢὉῃ6 Αθσϑϑῃ, ὑπὸ Μδοραοῃίϑηβ δία ἢ ἰδϑβϑὺ 

ὑὕΠγθ6 αἀδὺβ οἵ διῦμου τοῦ 88 ΜῸ2)ὶ} 885. 8411} ὑῃ6 ᾽θαμοβαδυϑ 
δηἃ ΕὙΙάδΥΒ οὗ βϑοὴ. 

Αρφοοτγαϊηρ ὕο ομθ Ὠγρούμρϑιϑ 6 ΤΥΨΥΏ1818. ΔΓΘ ἃ ΒΡΘΟΙ685 οἵ 

ΠΥΤΩΡὮΒ, ΠΟΙΠΙΠΡ ὉΠΑ͂ΘΙ 9η6. ϑηὴ8 ὅπ αὐ αίθβ Ὀούῃ οἵἨ {Π6 
ἨΗδιηϑανγγαβ δηὰ οὗἨ ὑπ Νβαῖδαβ οἵ οἷά. Τὴ ϑρυιηαρ ὉΠ6Υ 816 
ὙΟΥΒΕΙΡΡΘΑ, οὐ ταῦθ ἀγθδάθα, ἃ8 οοα- ΥΩ ΡὮΒ; τὼ Αὐὐυτηῃ ἃ 
γγῦθυ -ἈΥ 8. ΤῊΙΒ ΥἹΘῪ 15 βύγθηρ ῃθηθα ὕο βοῖηθ δχύθηὐ ὈΥ 

0868 [Ὁ] οσιηρ' ΡΟρΡυΪδὺ βδυιησ: 

Ὁ Αὔγουστος γιὰ τὰ πανιά, 
Κὴ ὁ Μάρτης γιὰ τὰ ξύλα. 

« Απραϑῦ 15. Ὀ8α 7 [ἸΠΘῊ, 

Αὐᾶ Μϑγυοῦ ἴου ὑγθοβ." 

1 ΟΟΥ̓ΔΥ ρίγθβ 88 πϑῖηθ 85 Δρύμματα πᾶ ἀαΥῖγο5 10 ἔγοιη δρύπτω “ἴο ἰθδτ,᾽ 

ΜΏΪ16 Οἰμ6Υ 5 50611 1ὑ Δρύμαις δ! Μοῦ] ἤδγνθ 1Ὁ ἔτοτα δρυμός “ἃ σποοᾶ. ΤῊΘ 

ΒΡΘΙ Πρ οοαπίθηθηορα ὈΥ ϑοδυϊαῦοβ {μ6 ἸΘχὶ Θορυϑρῃου 18 Δρίμαις, Ὀὰαὺ Δρύμματα 

8180 15. Κῆόνῃ : 866 αα. ἀϑογρθδκὶβ οὖ Τόοῃ Ῥίηθδα 1.6 Εο1}- ΠΟΥ ἀ 1,68ῦ08, Ὁ. 809. 

Ιῃ ΤΩΥ͂ ΒΡ6ΙἸΠπρ οὗ [6 Ὥδιηθ 1 ἢᾶγα δπἀθδνουσχθα ἰο ΘΟΠ ΟΊ 8.8 ΠΘΔΥῪ 8.8 ῬΟΒΒ10]6 

ἴο ὴ6 ργοῃπῃοίδίϊοη οαγγθηῦ αὖ Νίρυιία δηα Οὐ ρατίβ οὗ Μϑδοθραοῃῖϑ. ΟἿ [86 

βιιροσυβυϊοη ορ. ὟὟ. Η. Ὁ. Βοῦβθ, “ ΕΟΙΚΙοσΘ ἔσοση ὑπ βοπύμογῃ ϑ'ρουδαββ, ἰῇ 

Γοὶκ-1 ογα, πὸ 1899, Ῥ. 179. 

δ, ξιύργα, Ὁ. 21. 
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Απούῃου νϑυβίοῃ οἵ 8 βϑῖηβ Ῥυονουῦ, βαϊα ὕο Ὀ6 ουγγθηῦ [ἢ 

ὑπ6 Ῥϑῃϊηβαϊα οὗ (Οδββδπανα (δποϊθηῦ ῬΆ]16η6), 15. 5011} ΤΟΥΘ 
οχριοιῦ: 

Τ᾽ Αὐγούστ᾽ ἡ Δρύμαις ᾿ς τὰ πανιά, 

Κὴ τοῦ Μαρτιοῦ ᾿ς τὰ ξύλα. 

““ΠῈ6 Ὄνντηιδιβ οἵ Αυρυϑὺ δῇδοὺ ὑμ6 Ἰηθη, 

Απάα ὕμοβο οὗ Μδγοῦ δῇδοῦ ὑῃθ ψοοάβ." 

ος βοίηθ δἀαιθίοηδὶ βαρρογὺ Ὸγ 15 ὑθθουυ ΤΩΔΥ ΡῈ ἀογίνϑα 
ἔτοτῃ ὑμ6 οαβύοτῃ οἵ ραύμουβ ἴθ Αὐραθϑῦ ὕο δύπὶ ἐπϑιηβθῖνοθ ψιῦ ἢ 
ὃ. ΤΌΒΌΥ 81] ὨΙΟΝ, ΠΟΥ ὈΘΠ16νο, 15 οοδοίουβ [ἢ ργθυθηύπρ [ἢ 68 
ΤΥ ΙΏ1818 ΠΌΤ ΘΟΙΏΙΩρ ΠΟΘΙ ὕμθη. ΤΏΙΒ Βθϑιὴβ ἰὸ τὴ ἴο Ὀ8 ὃ 
[αν Ῥτοοῦ ὑπαῦ ὑπ6 ΤΥΥΓΙΒ15 806, αὖ ΒΥ ταῦθ, Τοραγα θα ὈΥ ὑῃ6 

ῬΟΡαΪΆΓ ΘΟΠΒΟΙΟΒΏΘΒΒ ἴῃ ὕῃ6 ΠΙΟῊὐ οὗ ῬΘυβοηδ)] Ὀθίηρθ, ὑπουρἢ ὑΠῃ6 
ῬΘΙΒΟΠΙ Πα ὔΟη 185 Βοιηθνῃδῦ νᾶραθ. ΕὟΥ ψγ Κπον τότ ΟὐΠΘΥ 

ΒΟΌΤΟΘΒ ὕμδῦ ἸῸΝ 1ἢ ΘΗΥ͂ ΒΏΘΡ6 ΟΥ [ὈΥΙΏ---81], τίηρ, οἷο. -ῖβ 8 
Βοοα αἀθίθηςθ δρϑιηβὶ [81γ168,} δὴ 14θϑ ἃ5. ψ] 6 }γ αἸ ἀ86α 88. ΘΗΥ͂ 
ἴῃ [οἸκίογο: “Τὴ ΟΥθηΐδὶ Π1ὴΠ ἃγΘ ἢ 500 ἀθϑά]ν ὑθυσοσ οὗ 
ἸΤΌμ, ὑμδὺ 108 ὙΘΥῪ ὨΘΏ1Θ 18 ἃ ομϑιῖη δρϑίηδὺ ὑβθιη; δηά 80 1ὴ 
Ἐθασορθᾶῃ [ΟἸΚΙοΥΘ Ἰσοὸη ατῖνθθ ΙΑΥ [δι γ165 δα οἶνθθ, δηά 

αἀοβύσουβ ὑμοὶσ ρονον. ὃ ΤῊΘ ο]α ϑομο δέ οὐ τῃ6 χιὺ ὈοΟΚ 
οὗ Ὁπ6 Οαγδδου, ααοίθα ὉγΥ Μὲ Απάγον Τϑηρ,, 8180 1ῃΠΌΤΤΩΒ. 8 

ὑῃϑῦ το “ αν 68 νῶν ἀ6ν1]5 μα ρῃοβίβ." Μτ ΤΎΪΟΥ Β θχρ]δπᾶ- 
ΟΠ 15 ὑμδὺ [811168, οἰνθϑ, δηα 112 “86 Θββθῃθα }} γ, 1Ὁ ΒΘΘΙΏΒ, 

οὐϑαύασθθ ὈΘ]ομρΊηρ ἤο ὕμ86 δηῃσοιθηῦ ϑίοηθ Αρθ, 8δηα [6 ὩΘῈῪ 
τηθίδ] 15 αύθία] δηα υγί] ἰο οι. Τ ὑμαῦ Ὀ6 {Π6 οᾶδθ, ὑΠ6 

Τυγταῖδῖβ (ργονιάθα ὑμϑῖν ὑ{0|86 ἴο ρῬϑυύβομδὶ ϑχιβύθῃοα 185. ἢγϑύ 
οβϑῦθ ὉὈΠ5ῃ.641) τοσϑῦ ἤν 8. Ῥγθῦυ ἰοηρ' Ῥϑάϊρτθο, 8η4 βῃου]α Ὀ6 
δἀαθα ὕο ὕῃθ παροὺ οὗ ΒΔ ΔΟΝΥ ΒυγνΙνϑ 5. ἔγοιη ἃ Ἰοῃρ-ἀθδα 
Ῥϑϑύ. 

Θορίθηιδον. 

ΤῊ185 15 Ὁπ6 “Μοῦ οὗ ὑμ6 γιμίεαρο᾽ (Τρυγητής), 8130. ο41164 

Σταυριώτης, ΟΥὨ “Μομύ οὗ ὑπ6 Οἴοββ, ἴτοιη ὑῃβ Εδαϑῦ οὔ {μ6 

1 366 “ Θερμαΐς,᾽ ὉΥ Μ. Χ. ᾿Ιωάννου, Δίποηβ, 1879, Ρ. ὅδ. ΤῊΪΒ5 δαίμου Βο]αβ 

[86 δῇῦονϑ ὑβθουν. 

2 2. 6, Οδιθ06}1, ϑιυρογδεοη8 οΓ ἐπε ΗἸἰσμϊαπάβ απὰ 15]αηπα8 οΓ Βοοϊϊαηπᾶ, Ὁ. 4θ. 

ὅ. ΠΎΪΟΥ, γίηυ νυ Οιϊίιγ6, γο]. τ, Ὁ. 140, 

4 Ομδίουυ απᾶ Μυ, ἡ. 82. 
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Εὐχαϊ αύϊοη οἵ πῃ Ῥχθοίουβ τοϑβΒ (Ἢ ὕψωσις τοῦ Τιμίον 

Σταυροῦ), Β6]4 οὐ ὑῃ6 140}. ΤΏΘβθ νθηΐβ 8ηα ὑῃ6 [Ὁ] ον ηρ; 
ὕνο ργορμποβυϊοδυ! ο8---Οὴθ Ῥχοβρθοίινθ 8η6 ὑῃ6 οὔδϑι τοίχο- 

Βρθοίϊνθ----ϑ6 ΘΘρύθι ὈθΥ 8 Οἢ]θί οἰαίτηβ ο ὕπθ [οἰ ΚΙ οὐδ Β 
αὐ θηιοῃ. 

Ἂν ἴσως βρέξ᾽ ὁ Τρυγητής, χαρὰ ᾿ς τὸν τυροκόμο. 

(ΤΠ Βαρύθυα 65 ὈΓΙΏΡΒ γα], 7100 ὕο ὑπ8 σμθθβθ-υη τοῦ 1ἢ 

Μάαης ἄβρεχος, Τρυγητὴς χαρούμενος. 

“Α ΥΙΏΪΘΒΒ. ΜΑΥ͂ ΤηΘ8 8 ἃ Τα ἢ Ὁ] Θορύθια 61," 

τὺ 15, [Π6 νιῃηὐδρθ 15 Ῥδυ ] Ά] ΔΎ] τἹοὴ 1 ὑΠ6 ργθοθαϊηρ' ΝΥ ἢδϑ 
ὈΘΘη αὐν. 

Οπ ϑαρύθιη θου. 2ηα 15 οὔβουνθα ὑῃὴθ 1)Δὺ οἵ δὺ Φοῇηῃ ῃ6 
Εαβύον (Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ), 80 ο8]16α ποῦ ὈδΘοᾶσβα ἢ6 ἔδβίβ. 

Ὠιγη561---ἰπΠοὰρὴ ἢ6 ῬγΟΌΔΌΪΥ αἸὰ τη Ὦ18 ὑ1πη6---ἰαῦ ὈΘοδαθθ ἢ6 
18. ὕὍη6 οϑι8θ οἵ δϑίηρ ἴο οἴμουβ. Νοῦ οὐἠἱΥ τηϑᾶῦ Ῥυῦ 8180 
ΘΎΒΡΌΘΒ 816 [ΟΥὈΙἀαθῃ οἡ [818 ἀν. [| ἢ γϑὔύπγῃ, ὑπ 6. ριουβ ρθαβϑηῦ 
δχρϑοίβ ὕῃ6 βαϊηὖ ἴο ργοίθοῦ ἢϊτὴ ἀρϑιηδὺ ἔθνθυβ. 

Οεοίοδον. 

Οὐσἰοῦου 15 Κπον 85 ὕδμε “Μομίῃ οὗ δὺ Ποιηθύσ δ᾽ (Αγιο- 

δημητριάτης ΟΥ̓ ΒΠΡΪΥ Δημητριάτης), ἴτοτη {Π6 ἔδβαβδὺ οἵ {ῃ6 
βοιηὺ οο]οὈγαύθα οὐ ὑμα 2θ[ἢ, ἃ ἰδθαϑὺ ἰδυηοιβ ὉΥ Ὁ. 6 ὨΘΤΌΘΥ 

οἵ ψϑαπτηρθ Ὡ]Οἢ 6] νη 1ὖ, ἃ5. 11] 06 πούιοθα 1ῃ ΟἿΌΥ Οἤϑρύθυ 

1 ΠῊρ ο]]ονίηρ 15 ὉΠ6 ἔογτη οἱ {πμ6 βϑύὴθ βΌρδυβυϊ !]ο ΜΏΪΟΘΗ ὈΓΘΥΘΙ1185 1 

Βοισίμθεῃ αΥὙ66668 :--ος ΒΒ Φομη ψὰ5 ἃ Ῥηγβιοῖδη, διηα ΘΒΌΘΟΙΔ}1ν 5Κ1Π|6α 1ῃ {μ6 

ΟΌΥΘ οὗ ἔονοβ... θα Β6 ψὰθ ϑᾶτο ὑμαὺ ἷ5 ἀθαύῃ 885 ρρυόοδοβῖηρ, ΒΘ βοῦ ἃν 

8 ΟοἸθταῃ, 8πα Ῥουμπαᾶ ἰο 15 Του ἀδ 5. 811] ΤΩΔΏΠΘΥ ΟἱἠἨ αἸβθᾶβθθβ ψ ΙΓ ΘΙ ΚΘῊ 

ῃγοδᾶβ οὗ νϑυϊοιβ ΘΟΙΪΟΌΓΕ : ἔθνουβ 1 ἃ 611 ὑγθδα, τηθ85165 χα ἃ χϑα 06, 

δα οὐδοι αἰθθαβθθ ὙἱὺΒ οΟΥ̓ΟΥ ΘΟΙΟΌΥΒ.. δηα 5814, “ΒΘΩ 1 αἷ6, Ἰοὺ ὨΟΒΟΘΥΘΥ 15 

Β10Κ οοἴὴθδ δηᾶ {16 ἴο {1Π18 οο]ασαῃ 8 Β1|Κ6ὴ ὑμτοδα 1 ὑγ66 Ἰοὐβ οὗ ὑπ ΘΟ]ΟΌΓ 

ὑμαὺ Ὧ15 5] οἸθϑβ ἔα κθθ, δηα 58, “ΘΔΥ δ᾽ ΦοΒη, 1 ὈΙΠα ΤᾺΥ̓ ΒΙΟΚ 655. ὸ 6 

οοθα, δᾶ ἄο ὈΥ ὑὩγ ἔδνυοῦν Ἰοοβθ 1 ἔγογῃ τηθ,᾽ δ8ηα θη 6 Ψ1] 6 Ὠφ8]6α.᾽ ἢ 

Καιωροσοόρίου, δι. 4}. ἴθ ῬΘΗΠ611] Βοαα, Τλὲε Οιιδίοηιδ απᾶὰ ΤΟΥ οὗἩ Μοᾶογηε 

αγοεοο, Ὁ. 1067. 

Α. Ἐ, δ 
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οῇ Μϑυγίδρθ. 10 15 δἷἰδὸ ὑμῃθ οομπιηθποθιηθηῦ οἵ 5θθα-[]τη6, 

ϑΟοοσαΙηρ ἰο ἰἢ6 δᾶδρθ: 

᾿Οχτώβριο δὲν ἔσπειρες, 
᾿Ὀὐχτὼ σωροὺς δὲν ἔκανες, 

Μ᾽ ΠΙΟΉ ΤΔΥ 06 ρϑυϑρῆγαβθα ὑπ 8: 

Ὁ ΤΓ τη Οοὔοῦθον γοὰ ἰογροὺ ὕο βοῦν, 

Εἰχρθοῦ ἃ Ῥδβϑῖηρ Βοϑη νῦν ΟΥῸΡ ὕο τηοῦν.᾿ 

Α 830Ρ86]] οὗ ἤπο ψϑδίποι 15 γὙθοορυΖθα 1 [68 5807: 

᾿Αγιοδημητριάτη 

Μικρὸ καλοκαιράκι. 

(δε Τ)ρηγχούγ θ᾽ ΤΟ ἢ 15. ἃ Βϑροοῃαᾷ [0016 Βαχηπηοι." 

Νουοηιογ. 

ΤῊΙΒ. το 15 Καο 858 ὑπ “Θονγογ᾽ (Σποριᾶς) ραν θαωοοί- 
ἰθησθ. ΘΟΜΊΩΡ 18. 80 ΘϑΒΘΘηΌ]8}}}7 ἃ ΟὨδιϑοῦθσιβῦιο οἵ ὕΠ 6. Β6ΆΒ01, 

Βα 1ὖ ΘΟΠΟΘΙῺΒ ὕπθ ρϑαβϑδηῦ 80. Ὠθϑυϊν, ὑμοῦ ονθῃ ΓΘΙΙΡΊΟΩ 15 
[ογχοθά ὕο θη]δὺ ὉΠ} 6 Ῥγθνϑληρ' ΒΡΙΡΙῦ 1. 108 Βούνῖθθ, ΤῊ ὙΙΓΡΊΩΗ, 

Μο86 ἰδαϑῦ οσοασβ οὐ {86 2180 (Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου) 
ΘΘΏΘΙΘΙΥ σΌΘΒ ΟΥ̓ {η6 Πδπη1ὶ6 οἵ “Ῥαίσοηβββ οἵ 0ῃ69 5'6θα-[1πλθ᾽ 

(Ξεσπορίτισσα). Νονοτύμ θ᾽ θθ8. 6. βου]. ρροΙ]δὐΐου οἵ [ἢ6 
γα ἢ 15 10 β01Ὼ6. ρϑυΐβ βυρρίϑηύθα ὈΥ̓͂ ὑΠ6 ΤὙΘ]ΙΡΊΟΒ. ὨΒΠῚΘ 

“Μομίῃ οἵ δὺ Απάγον᾽᾽ (᾿Αντρεᾶς), ἀὰ6 ἰο ἰδ ἔδθαβὺ οἵ {μ8 
ἈΡοϑβύ]6 οἱ [88 ἰαϑῦ ἀδὺ οἵ ὕῃ8 τηοηΐῃ (Αἴ ᾿Αντρέα). Τὴθ βαϊηύ 

15 Ὀιούυγθα 85 ἃ ὨΟΔΥῪ οἷα τηϑὴ 1 ἃ Ἰοηρ ΒΠΟΝΥ ὈθϑΙα, δηὰ ἃ 

σθηθ]6, Ὁπουρῇ οτᾶνθ, οοπηύθηϑηοθ. ΗΒ 15 ἃ Υρίοϑὶ ψ]ηὗτν 

ἄρυΓΘ: ΤΓΟΒΌΥ Ὀσύ Κίπαϊν, ΤὯρ ἤγϑὺ βου 8}}] 15 δυυτ αὐῦθα ὕο Ὦ1Β 
᾿πῆποηοθ. Τ᾽ ἄσπρισε τὰ γένεια τ᾽ ὁ “ΑἹΑντρέας, “δὺ Απαγθν 885 

ψ ΒΗ Θα Ὠ15 Ὀθαγαὰ ψ1ῦ6,᾽ 15 ὕἢ 6 ροθύϊοϑὶ ἴοστη 1π 16 ἢ ὑἢ6 ονθηῦ 

15 ἀβϑου θα ὈΥ ὕπα οοαῃύγυ-ΟΙκ, ΤΟΥ αἷδὸ ρογρούγαῦα ἃ ργοΐδῃθ 
Ῥάῃ ἴῃ βϑυϊηρ, “ Αἴδου ὑπ6 ἰβαβϑὺ οἵ δῦ πάγον ϑυθυυῃ]ηρ' ΡΥΟΥ͂Β 

βγη" (ὕστερ᾽ ἀπ᾽ τὸν “Αἱ ᾿Αντρέα ὅλα ἀντρειεύουν [᾿ Ανδρέας---- 
ἀνδρεῖος), ὑπᾶῦὺ 15, 08. 6016 ΤΟΥ͂Θ ΒΘ ΤΟ, 8Π6 ὉΠ 6 ΒΓΟΙΤΩΒ ΤΟ 

ἔγθααθηί δηα ἤΘΓΟΘ. 

1. ΤΠ ψοτᾷ σωρὸς 15. 5011] αϑοᾶ ἴῃ {6 5686 οὗ “8. θᾶ Οὗ  ΘΟΥῚ,᾿ 885 1 γγὙὰ8 1 

{86 ἄδγβ οὗ Ηϑβιοᾶ (ὅτε ἴδρις σωρὸν ἀμᾶται, Ἐ. απὰ ἢ). 118). 
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Οπ ὑπ δίῃ 15 μια ὑπὸ Εραβϑὺ οἵ δὺ ΡῬὶαΐο ὑμθ ΜδυίυΥ 
(Πλάτωνος), Ὑ ΟΒΘ ὭϑΙῺ8 ἸΠΡΘΏΪΟΙΒ ἸσΤΟΥΘΏΟΘ. ἢ88 ὑγτϑηϑέουηθα 
᾿ηὖο δύ ΡΙαηο-σθο ((Αὐ Πλάτανος). ΤὮΙΒ 15. ἃ ΥΘΓΥ͂ πηροτὑδϑηῦ 

αἀαία τῇ ὑῃ6 ψϑαύμογ-ίοσα οἵ ὑῃῆθ οοαϑὺ ββϑρϑοῖδ]γ. Τὺ 15. βδιὰ 
Ὁπδὺ ὑ815 ὨΟΪΥ αἀδΥ ψ]δΏθβ565. 811 Κηονῃ ΚΙΠαΒ οἵὨ τηϑὑθογο]οροδ 
νἹοϊβδιύααθ, Βαῦ [6 οαύῦμον ἡ 1Οἢ ΠΏΔΙΪΥ ῥγθνδῖ]8 δῦ Βα ΠΟΤ 

15. ὑῃ6 οὔθ ψΏΙΟΝ ΜΜ} αϑῦὺ ὑῃσοαρῃ ὑπμ6 Αανρθῃῦ οὐ “ᾧῃ6 Βοτὺν 
Πάγβ᾽ (Σαρανταήμερο). ὅ8ο ἀδορὶγ-τοοῦθα 15 0815 6 ]16ῇ ὑῃαὺ ἃ 
Ἰθαυηθα ἔϑΥΓΊΘΥ 16 ΥΘΙΥ͂ ΘΑΙΏΘΘΟΪΥ ὕο ροιϑαϑαάθ τη6 ὑπμπαὺ {ῃ6 

ἔλατο οἵ Ναροϊθομ᾿β Μόβοοῦ οδΙηρΘΙρΡ ὰ85 ἀὰθ ἴο ὑἢ 6 ΟἸΊΘΏΒ 

ὕδίζθη Ὀγ ὑῃ6 Βιυιβδίϑη ΕΠΏΡΘΡΟΙ δηα ἢ 15 ΘΟ ΠΒΘΙ]ΟΥΒ ἴγότῃ ὃ σαγ ἃ] 
ΟὈΒΘυ νύ] ο οὗ π6 νϑαῦμου ὁ δῦ Ρ]δηθ-ἴγθο 5 Πᾶν. “ΤῺ ΤΘΔΓ 

οὮ δραηρ οἵ ΝΑΡΟΙΘΟΠ 5. ΔΡΡΥΌδΟ. οΔ]16α τορϑῦῃου ἢ15 ΟΠ 61] 

οἵ δίαϊθ. 
ἽΝ δῦ ἃτα νγγχα ὕο ἀο, ρϑῃθιηθῃ ζ᾿ δβϑῖςθαὰ Η18 Μα]δβϑῦυ. 
εν αιῦ ἴον δὺ ΡΙδηθ-γθθ, πηοϑὺ ΒΟΥ͂Θ 6. τηϑϑύρυ,᾿ ϑηβνοῦθα (ἢ6 

Ῥγεβιἀθηῦ οἵ ὑΐ6 Οοαπο!!. 
ΤΊ6 ΤρᾶΣ [Ὁ] ον {8185 5ΘΏΒΙΌ]6 ϑδάνισθ, δηαὰ βανθαὰ [15 

ΘΙΏΡΙγ." Νοῦ ἃ 86 ρδύβρῆσδθβθο οἵ ΝΙΟΠ οἶα ὑῃ6 ΕἾγχδϑὺβ 
ἀϊούστη : “Οἀθηθυϑὶβ ΦδηΘΙῪ 8παὰ ΕΘΌΤΌΙΘΥΥ Μ01] Πρηὐ [Ὁ ἀ8,᾿ 
86 ἃ ΡΟΟα ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ [ῃ8 τηγύβοροῦῖο δου ὺν οὗ 088 ῬΘΟΡΪΘ. 

Π)οορημδθ7.. 

ΤῊΘ ἰαϑὺ ὑνγο τοῦδ οἵ ὑῃ6 γϑδὺ ἰοσϑῦμϑυ. 816 ἀθϑδιριδίθα 
“ΠΠ Ιη5᾽ (Δίδυμοι); Ὀαὺ Τροθιαῦου ΟΥ̓ 1056} τϑ͵οϊοθβ ἴὴ ὑπ6 
Πδϑη6 οἵ Νικολαΐτης ΟΥ “Μοῃύῃ οὗ δὲ ΝΙΟΒοΪαβ, το {6 

ὩϑὴΘ οὗ {ῃ6 βαιϊῃῦ ψῇοβα ἴθαβϑὺ 185. 614 οὐ με θύῃ. 'Π6 βϑιη8 
βϑιηὺ ψϑααδα ἴο δῦ Βαγραγα (1260. 40) ἤρᾳΓΘΒ τη ὑῃ6 δαδρθ: 

Νικολίτσα, Βαρβαρίτσα, μπρὸς καὶ πίσω ὁ χειμῶνας. 

«δύ ΝΙΟΒΟΪαΒ δηα δῦ ΒαΡθᾶγα: Ὀδίοσθ, Ὀθ]ηα τϊηὐθι. 

ΤῊΘ [Ο]]κ Ραμπδύθυ. δ͵580 βχϑύοῖβθϑ ἢ18 νι δ 0ῃ6 θχρθηβθ οἱ 
086 τηοβῦ ργοτηϊηθηΐ βδιηὐβ οἵ 0116 τηοῃῦῃ 1η. 8|1Π1Π06γαῦϊνθ ἀορρθογθὶ 
οἵ {818 ὕγρϑ: 

δες, 4. “Αἱ Βαρβάρα βαρβαρώνει, 
, ὅ. “Αἱ Σάββας σαβανώνει, 

» 6. “Αἱ Νικόλας παραχώνει, 

». 12. “Αἱ Σπυρίδων ξαναχώνει. 

ὅ----2 
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“Ὁ ΒΑΥΌᾶχῶ ὈΘΏδναΒ ὈΔΥ ὈΔΙΌΛΒΙΥ, 

δὺ ΒϑΌραθ ψ]η5 ὯΒ. Ρ ἴῃ ἃ Βῃγοπθα (σάβανον) (οὗ 5500), 
δῦ ΝΙΟΠοΙαθ Ὀυσθα ἊΒ ἴῃ {86 φυῇ, 
δῦ ΡΥΣΙαΙΟΏ ΘΧΏΤΩΘΒ 115. 

Ηδ δ͵8ο 5808 ὑμδὺ δἰϊζον ὑὴ6 Εἰϑαβϑὺ οἵ δ ρυυι θη ὑῃ6 ἀδΥ8 

ὈΘΡΊΩ ὕο ΤΟΥ͂ ἸΟΠΡΘΥ ΟΥ̓ ὁη6 ρταῖη (Σπυρίδων---σπυρῦ. ΤῈΘ 
ἸΠΟΟΥΙΙΡΙΌΙΘ οὴ6 [ΡΠ 6Γ τηδιηὔδίηθ ὑμαῦ οἡ ὕπο Εραβδῦ οὗ 

δῦ Ιρμϑίϊα5 ((ΑξΣ Ἰγνάτιος, 60. 200) 0Π16 δῦ βίδηδ ἔβοιηρ' 
58 (ἀγναντεύει). ΤῊ ἘΠΡΊΙΒΗ τϑϑαθυ, ν ἢ 0011} ΤῊ155 ὉΠ 6. ῥῬοϊηύ 

οὗ [Π6586 70Κθβ, πϑϑᾶ ποὺ θυ] ὑῃ8 1088. 
ΑΒ ἃ β,ΘηΘΙϑΙ] Θρι]οσιιθ ὕο ὉΠ15 ΒΌΓΨΘΥ οἵ ὑῃ68 Ῥθδβϑηῦβ γὙ88., 

6 ΤΙΏΔΥ͂ απούθ Π1ῚΒ ΟΡΙΠΙΟῚ ΘΟΠΟΘΙΏΪηρ ὑὮὯ6. ΒΘΘΒΟΠ ΘΙ Θη 688. δηα 
ὈΏΒΘΔΒΟΙΘΌ]ΘΏ 6855 οὗἨ Ἰηαα]ρίηρ 10 Ὁ06 1.166. ὑμδὺ τηϑίκοῦ ρο]δα 
ὑῃ6 Ὠοϑιῦ οἵ τηϑῃ: 

Μῆνας μὲ τὸ ρ, 

Τὸ κρασὶ δίχως νερό" 

Μῆνας δίχως ρ, 
Τὸ κρασὶ μὲ τὸ νερό. 

“Μοη ἢ 

Τὐηιϊχϑα 781 ; 

Μοῃδῃ 5815 1", 

Α τηϊχθᾶ 181.}}1 

10 βῇουα Ὀ6 ποῖβα ὑῃμϑὺ ὕμπϑυβθ 8.6. ΟΠΪΥ͂ ἴὉῸ1 τηοηηθ ἴῃ 

Π6 γϑδν “Β8ὴ8 Γ,᾽ 85 ϑραϊηϑὺ οἰσῃῦ “ψιὺ}} τ," Ὀαὺ {86 ἰουτηου 
ΔΛ δ δούῥοϑῦ (το ΜδῪ ἰοὸ Απριδῦλ Ηθμηοθ 86 ψ]βάοιῃ 

οἵ ὕῃ8 τὰ]6 ψῃϊοὴ ἂὖὺ ἢχϑὺ βιριῦ Ἰοοῖζθ βοιηθν δῦ ὙὨΪΠ510Δ]. 

ὧπ ὑὰθ σνῆοϊθ, ιὖ 15. ἃ νϑϑὺῦ τηρτονθηθηῦ οὐ ὑῃθ Ηφϑιοάϊο 

ΡΥ]ΏΟΙΡ]6 οὗ “ὉΠ Γ66 ἸηΘϑϑΌσοθ οὗ ψγαῦθυ ἤο ὁη6 οὗ ψ1η6,᾽2 ψ ΏΙΟΝ 
1ῃ. 108 ΒΘΥΘΙΙΥ δἰπιοϑῦ νΘΥρῸ 8. ΟἹ ὑοῦδ! Δι ΌΒΌΪΘΠΟΘ. 

᾿Ροροίαν Αϑἰγοποηιν. 

Εγθ  Ῥχοσθθά ὕἤο ἄθβουιθα ὑμ6 ργθαὺ ῬΙαύου. Εϑϑυιν 0168, 
10 ΤηΔῪ 06 Μ708}} ὕο ϑῃϊαγρθ ἃ 0016 Ἰηοσθ ον ἃ Βαήθοῦ οἸοβ ον 

Θοηηθούθα ὙΠ ὑμθ σπϑαύμθυ-ἰογθ αἰβοιιββθά ἴῃ ὕῃ 6 ργθοθαϊηρ' 

1 ΟΡ, [8 ἘϊΡ] 15 βαγίηρ, ““ὙΒΘη ὑπ γ6 1β 8 γ᾽ ἰῃ {88 τηοῃίῆ οὐβίθυβ 816 ἴῃ 
ΒΟΔΒΟΙ.᾽ 

2 πρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου. Ἰ. απᾶᾷ Ὁ. δ96. 
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Ρᾶρθθ. Τὴ ρϑαβϑηῦβ Ὠοίϊΐοηθ. Οἢ ὑῃ6 πϑύυχσο 8ηα ὑπ6 τηονϑ- 
τηθηΐβ οὐ ὑῃ6 ἈΘδυΘΏΪΥ ὈΟΟΙΘΒ. 816. ἃ8. ΟὈΤΙΟῸΒ 85. 15 1΄θδϑ Οἢ 

τηϑυθθιϑ Βα Ια ηδυυ. ΤῊ ὈΠΙΡΉῦ ΒύθυυΥ Ὀδηαᾶ, ΜΏΙΟἢ βγθίοῃθϑ 

ΘΟΙΌΒΒ ὑῃ8 5ΚΥ, δηὰ ψῇϊο ἢδ8 ὈΘΘὴ οογηραγθα ὈΥ 86 ἴβϑῃον 
οἵ 80 ΒΥ Υ8Ο065 ἴο ἃ ΓΟΘΔα ΟΥ ΨΥ, 15 68,16 Ὀγν ὕπ6 Μϑοθαοηϊδῃ 
οοαπύσν-ἴο}}κ “Τ6 Ηθδαρ οἵ οογῃ᾿ (Σωρός), οὐ “Τα Ῥυθβὺβ 
ϑύταν ̓  (Τὸ ἄχυρο τοῦ παπᾶ). πὰ Θχρίδηδύϊοῃ οὗ ὑπ18 αυδηύ 
ΘΡΡΘΙὕϊοη ὑῃ6 [Ὁ] ΟΊ ηρ᾽ δῦουυ 15 Το]α : 

“ΠΉρΘΥΘ 88 ΟΠ66 ἃ ϑ1]Π]ᾶσθ ῥυἹθϑῦ, 0 1 Ὁῃ6 αἀθδα οὗ ῃϊρ)ύ 
ῬΌΓΙΟΙΠΘα δοθῆ ρυύϑίη ἴσοῖη ἃ ἤθᾶρ ΨΏΙΟ ἰδ Ο ἃ ἴϑυγηθυ β 
ὑΒγοθθιηρ- ἤοοΥ, ψϑιθηρ ἴο Ὀ6 ψίηπονοα. Βαῦ ἃ8 ὕὉΠ6 ὑμιοῖ 
ΟΔΥΓΙΘα Ὠ1Β ὈοΟΟΥΥ διαΥ, ὍΠ6 πὶρηῦ ὈγθθΖθ Ὁ]6 Ὁη6 ΒΥΔΝ ΟΥ̓ 

ΟἸΔΗ͂ Ῥδοῖ, δηα ὑπ 1α]ἃ ἃ ὑχαῖ] Ὁ. τη θ8η85 οἱ ΜΘ, ἢ 6 ὉΏΠΟΙΪΥ͂ 
[αῦὮ Υ ννὰβϑ ΘΆ 511} ὑγϑοκθα δῃηα Ὀχουρῃῦ ὕο Ὀοοκ.᾽" 

Τὸ νοῦ] Ὅ6 ΘαΆΔΙΠΥ ΘΑΒῪ ὅο ὕγϑοκ {15 1Ιάθϑ ὕο 105 οὐἹθηὰὶ 
ΒΟΌΤΟΘ. δα Κηονν ὑῃὰῦ Ὁ06 Υγδηβ, ὑΠη6 ῬΘυβίδη8Β δηα ὑῃ6 
ΤΌΣΚΒ ρον το ὕη6 δ αχυ ὕμ6 βϑῆλθ οἵ “δίτον Βοϑα, [1 η]ηρ' 
1ὖῦ ἰο ἃ ᾿ἰδὴθ Ἰιὐοσθα σι 108 οὗ βύγδν ὑῃηδὺ [8}} ἔτοπὰ ὑ8 6 Ὠθὺβ 

1ῃ ΜΏΙΟΒ ὑΏΘΥ τὸ ἴῃ ὕη8 ὨϑΌ1Ὁ οὗὨ οϑυυυτηρ' 10.1 

ΤῊ6 Μδῃ 1ῃ ὑπ Μοοη οἵ ἘΠΡΊΒἢ. [Ὁ] ΚΙΟΥΘ 15. ἃ σΟΠΟΘΡΌΙΟΗ 
Θκιη ὕο ὑπαὺ οἵἩἨ ὕμβ πϑῖὸ οἵ ὕβε ΜΏΚΥ εν δανθηῦασθ. [216 
15 αβύθιῃ οουβίη, ἢ6 α͵θδὸ 15. ἃ ρϑύβοῃ αδύθοίθα τὼ 6 δοῦ 

οἵ ρσαύμουϊηρ {ποὺ ρΟοαάδ, ὑῃοαρ ἴῃ ἢ18 οα86. ὕμθϑθ δύ Ὀαὺ 
Β΄] 5, 016. πούϊοῃ Ὀθίηρ' ἀογινϑα ποτα ὑῃ 8 βὕογυ οὗ ὑμ6 ϑαθθαίῃ- 

Ὀγθαίκου ἴθ ὑῃ6 ΒΙ0]186 (Νυρ. χν. 32 [011]. ΟἸθΌΟΘΥ ΡΌΘΒ 
ἰαυύποι, δηα δοοῦβθοθ ἢϊτη οἵ δοῦυϑὶ ὑμῖν, δὴ Ὁ 80 ἀοϊῃρ' 
ἢθ ὈγΙηρθ ΠῚ ἃ ΒῦθΡ ΠΆΓΟΥ ὕο 6 Μϑοθαοῃϊδῃ ρᾶΌ085, ΟΥ̓ γ1]]8ρ6 
Ῥυιοϑῦ: 

Ὅτ Ποὺ Ὀγοϑῦ ἃ οὁμουα ρϑιηϊοα [Ὁ] θνθῃ 
Βρδυῖηρ ἃ ὈυΒη οὗ ὉΠΟΥΏΒ. ΟἹ ΔΒ Ὀδοΐςζθ, 
ὙΥΒΙΟΩ ἴον 15. ὑμῖν τηϊρθῦ οἰϊπθ 850. ὩΘῚ ὕμθ ἤθδνθη. 

ΤΠ Οὐκ οὗ Ὁ86 βουαῦβ ο8}} (86 ΜΙκν αν “ΒΙνοὺ 

οταάδῃ. 
Τὴ ὑθμαθηοῦ ἴο σοῆρδτθ ὕμθ ἤθαυθηὶΥ ὈΟαΙΘ5 ὕο οΟὈ)θούβ 

ῬΥΩΔΠ1ΘΓ ἴο ἃ υβΌδηἀτηϑη 5 ταϊμα 15. 8180 αἸβρίδυθα 1 {ῃ6 

ΜδοΘαοΏΙδης ὨΘΙΏΊΘΒ [ῸΥ νᾶ ϊΟῸ 5. ΘΟὨδ Θ]] ίοηθ. ΤΉυΒ Π6 Οατοθδῦ 

1 ΤΎ]οΥυ, Ῥγίηιϊεϊυε Οτζέιγε, νγο]. τ. Ρ. 860. 

2. 860 ΤῊοε Βοοῖς ὁ αγϑβ, νο0]. τ, Ῥ. δ2, 
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Βρδυ, Ἰυδὺ 88 ϑιῃοηρ' ΟὟΥ ΟΥ̓ Ῥϑαβαηΐβ, 15. οδ]]6α ὑῃ6 “ Β]ουρῃ᾽ 
(Αλέτρι), δῃὰ Ὁμ6 αἀϊεγθηῦ ραγίβ οἵ ὑμαὺ ᾿τπρ]θηχθηῦ ΓΒ} 
ὨϑΙΏΘΒ ἴοΓ ΟΥ̓ΠΘΥ Ο,ΥΟΌΡΒ οὗ βύδιβ, ΒΌΈΘἢ ὃἃ5 0Ὁη6 “Ὑοἶκο᾽ (Ζυγός), 
086 “ῬΙουρῊ- δοὐ᾽ (τὼ ᾿Αλετροπόδια),. ὑγθθ βύῦϑυβ ἢ ὕΠ 6. ΠΟΘΙΡῊ- 
Ὀουτῃοοά οὗ [ῃ6 Ῥ]οΙδα 68." 

ΓΏ6 οομϑίθ! δϊοη οὗ ὑπ Ρ]θίδαθθ ὕοο, Κποῃ 1ῃ ΟἾΘΘΟΘ 

ῬΙΌΡΟΙ ἃΒ ὑῃ68 “ ΡομΠδ᾽ (ἡ Πούλια), 15 ο41164 Ὀγ ὕὉη6 Μϑοθοῃίϑηϑ 

{Π6 ΄“ ΟἸαοίιηρ' ον Βγοοάϊηρ Ηφη᾿ (ἡ Κλωσσαρια) Τα βουθηρ 

οὗ 0Π18 ογοὰρ ὕονασαβ ὑπ6 ϑῃὰ οἵ Νονθιηο. 18 γορϑιαθα ἃ8 

8 οΟἴδποιαὶ δηποπησθιαθῦ οἵ ᾧὉΠ6 δανθηῦ οἵ ψιηῦου, δὴ 1668 

Θι οαΙΘα 1ῃ ὅΠ6 [Ο]]οσΙηρ' [Ὁ] Κ- ἢ γτη 65 τόσ Θουύῃθρη ΟὙΘΘΟΘ: 

᾿ “ ’ "] ΤᾺ Ἀ 

Σ τῇς δεκαφτά, ᾿ς τῆς δεκοχτὼ 

ἪἫ Πούλια βασιλεύει 

Καὶ πίσω παραγγέλνει" 

Μήτε πουλάκι ᾿ς τὸ κλαδί, 

Μήτε γηωργὸς ᾿ς τὸν κάμπο, 

ΟΥ̓́ 

Μηδὲ τσομπάνος ᾿ς τὰ βουνα, 

Μηδὲ γηωργὸς ᾿ς τοὺς κάμπους. 

ὁ Ὁ ῃ 86 βανθηξθθηθῃ, οἡ ὅπ οἱρ  θθηθῇῃ (0. 5.) 
ΤῊΘ Ρ]οἰδάθβ βού 

Απα Ἰρᾶνα θη ὕμθη ὑμ6 σομηπιϑηά : 
μοῦ ἢο ὈΙΧα γοϑῦ οἢ ὑῃ6 ὈῬουρἢ 
ΝΟΥ Βυβδημαχηϑῃ 1ἢ ὑπ Ὀ]8η, 

ΟΥ̓ 

ΝΟΥ 8 Βῃθρῃοα ἴῃ [6 τχοιηὐδίηϑ, 
ΝΟΥ 8 ἔϑυταθι 1 026 Ρ]Δ1 8. 

1 ΟΡ. ἐμ Ἡογηθυϊο Ὥϑηθ5 ἄμαξα, α ιυαΐπ, “1.6 ργραὺ Ὀθᾶῦ᾽; βοώτης, α 

»ἰοισηηναη, “6 οομδίθ] δύο οὗ Ασγούαταβ. 

2 ΤῺὴ6 διαϊμου᾽ 5 Ὀυϊχη{γ8 δοαποϊηΐδποθ ] ἢ ΑΒ ΓΟΠΟΤΩΥ͂ [ΟΥ Ὅ145 8 αὐξοιηρῦ 

αὖ τιογο ϑοσαταίθ ἰἀθης οδίίοι, Ὀὰῦ μ6 ΨΠ]1 μασαγᾶ ὑμ6 βαρροβύλοῃ {πδὺ ὈΥ 086 

ὍὮΥ66 βίδυβ᾽ 18. ῬΥΟ ΔΌΪν τθϑηῦ {π6 6} οἱ ΟτΥοη. 

ὃ. ΠῈϊΒ τηοᾶθγῃ ὀοποθρίϊοῃ οὗ [η68 οοῃβίθι]δύϊοῃ ἃ8 8 Ὀἰχαὰ βαῤρουύβ ἴο ἃ οογίδίη 

οχίθηῦ [ῃ6 βαρροβϑύιοῃ ὑμαὺ {π6 διῃμοιθηῦ ἤϑηη6, πλειάδες, 15. οὺ ἀοχῖνοα ἔγομ πλέω, 

εἴο 581],᾽ Ὀὰ} βίδηβ ἴου πελειάδες, “8. ἤοοῖκ οὗ ἀονγοβ.᾽ Μν δαϊίοσ 1Τιϑϑῇ, ἴῃ ἢ15 

οαϊίοη οἱ Ἡρουλου᾿β 7͵αά (χντιχ. 486), ἀΥρτιθ5 τ τα ἢ ἔογοθ ἴῃ ἸϑυΟΌΣ οἱ [8185 

γίον, ροϊηὐϊηρσ οαὖὐ ἐμαὺ ὑπ 6 οἴμοι πϑύηθβ οὗ βύδυϑ ταϑθῃθοηθᾶ Ὁγ 086 Ῥορὺ 8168 8}} 

αἀουῖνθα ἔγου ἃ ραϑύουδ) Οὐ Δρυ ΘΟ. 78] δηᾷ ποὺ ἤτοι 8 ββαΐαγίῃρ' 11{8. 
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ΤῊ15 δάνιοθ [8}1165 δχϑοῦϊγ ψιὺ} οἷά ἨἩρϑιοαβ ψγπΙηρ: 
“Ἄρη. ὕΠ6 Ρ]φιϑάββ, ἥγιηρ ἴτοτὰ ΟΥΟ 85. ταὶ βυγθηρτῇ, 

Θηἰς ἰηὔο ὑῃ8 5Βῃϑαον-βύγθαικοα 568, 1ὖ 15. ὕγθη ὑμαὺ ρΆ 65. ἔγοτ 

811] ροϊηΐβ οὗ ὑῃ8 5 ἃῖθ Μψομῦ ὕο ἵᾶρθ : ὑδθναγθ οἵ Ὠδνίηρ 

ἃ Ὀοδῦ ἀροι ὑπ8 ταῦτκὺ ὈΠΠΊοΟν 5 δὖὺ ὑπδῦ {ἰτη6 οὗ ὑπ8 γϑαν, ἢ 
Οὐμβθαιθηῦν, ρσγθαῦ δἰθθηθοη 16 ρα ὈΥ Ὁπ6 ρθδβδηΐβ ὕο 

{π6 οοπαϊδίοηβ αὐθθπάϊηρ' 0ῃ 6 βϑύσμηρ οὗ ὑμ15. οοῃϑυθ ύϊοη, δπὰ 
το ὑμοβθ οομαιθοηβ 816 ΟΥ̓ ΟἸΔΘΩΒ 85 ἤο ὍὉΠ6 δΆ 

οὗ ὑπ6 Του Βοουλ]ηρ' ΟΙῸΡ 8η4 086 ἔδυ ν οἵ οαὐν]θ. [ἢ ιτὖ 5βϑίβ 
Ἰὴ ἃ ΟἸΟΘΑΥ͂ 5ΚΥ, τὖῦ 15 5814 ὕο ρογύθῃα 8. τ] Οἢ Ὠδυνεϑῦ. 

ΤΊ Υϑ] ὩΌΟΥ, ΘΟΠΙΩΟΗΪΥ͂ 6816 4 “ον ᾿ (δόξα οἵ δοξαρι, ἴνοΤὰ 

τόξον), ἰ5Β Κατ οὖ 18 ΚΙ ον Κῶ ὃ5. κερασουλένη, ἀπ 1ὴ ἰῃϑῦ 
ἀϊδυσιοῦ μ6 Ὀ6]16 ΕΓ ρυθνϑὶ}]8 ὑπαῦ 1ἢ ἃ. τη816 οὨ 1] ἃ Ῥβββθ8 Ῥθμθαύῃ 
τὖ, 6. ὑατηβ 1ηὔο ἃ οἹΓ] ; 11 ἃ οἾΧ], 58η6 ῬΌΤΏΒ Ἰηἴ0 ἃ Ὀογ.5 [ἢ ΟὔΠΘΓ 

ρϑυίβ οὔ Ὁ86 Οτθοῖκ νου] {6 ταῖπθονν 15 08116α “ΗΠ Θανθη 5. ΟἼγα]θ᾽ 

(ζωνάρι τοῦ οὐρανοῦ) 
ΤῊ 6 (ἈΠΠπὴρ οὗ Π6 ψίηα ὑοναγαβ οὐ θηΙηρ' 185 ῬΟΡΟΪΔΙΥ 6χ- 

ὈΥΘΒΒΘα : “ΗΒ 15 σ0η6 ὕο ΒΌρρετι" (Πῆγε νὰ φαῃ). 

{Πιὸ Νοὺ ἤοοη. 

ΤῊ ὨΘῪ ἸΠΟΟῚ 18 ΟὈΒΟυυβα ψ]Ὸἢ 8. νὶϑὺν ὕο ϑοθυύϑιηρ' ὑ86 
βύαίθ οἵ 6 ψϑδίμευ. ἴὉγ ὑμ6 ϑῃηϑαίΐηρ αυδγῖοσ. Μὲ τί καιρὸ 
πιάστηκε τὸ φεγγάρι; 15. ὉΠ6. ΟΟΙΏΤΛΟΙ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟη. ΟἿ ᾧ815 
πούϊοῃ, ψ 1οἢ ὑπΠ6 Μαοβάοπίϑη ρϑαβϑηῦβ Βηδγ6 Ὑγ ἢ ΤηΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ 

ἴῃ Ἐπρ]8η6--- δῦ 15, ὑμαῦ ὑῃ 6 νγϑαῦθθυ σμδηρθθ ψΊῸἢ ὑΠ6 Τ]Ο0} 8 
αυϑιύθυηρθ--- ΜῈ ΤΎΪΟΥ οὈβούνοθ: “Τὺ ϑἀποαῦθα Ῥβορὶθ ἴοὸ 
ψοΙα οχϑοῦ ΜΘΔΙΠΟΥ ΥΘΟΟΤ5. ΔΥ6 ΘΟΟΘΒΒΙΌΪΘ Βῃου α 50} ἤπὰ 

Βα Ἰϑίδουοη ἴῃ ὕΠ6 [ἈΠΟΙ[Ἃ] ἸΌΠΔΥῚ τ], 15. δὴ 1ηὐθυθδίϊηρ ΟΔΒ6 
οὗ ᾿Ἰηὐβ]]βοῦμδὶ βασνινα).᾽ 6. Ασοογαϊηρ' ὕο 6 βϑῆλθ ϑαύμον ὑἢ6 

ἸΙάθϑ 18. ἃ οοαῃζοτρατγῦ οἵ Ὁῃ6 ὑβῃαάθηοῦ τὉ0 δββοοιδύθ ὑῃ6 ρυόνῃ 
δηα αἀθαθῃ οἵ ρἰδηΐβ σι ὑμ6 πποοπ᾿Β ΝὰΧΣ δμα νϑη6, δ8πα, 8 

1 ἸΨ, απὰ Ὁ). 619 [0]], 

2.Α. Δ. ΤΓουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρ. 77. 

9 Βοδυϊδίοβ, “ Λεξικὸν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς διαλέκτον,᾽ 8.υ. δοξάρι. 

4 ΤΎ]οΥ, δυγίηυϊξίυος Οζι 6, γ0]. τ. Ὁ. 180, 
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Κρ δαά, 10 ὈΘΙοηρδ ὕο ὕπο βϑίδρϑ οἵ οαϊὔῦασθ τ] οἢ ργονδι θα 

Ὀθίουθ ὑῃ8 ᾿1πὴ6 νϑ ΨΘΙῪ ΤἸΡΊΑΙΥ ἀγάγῃ Ὀθύνθθῃ τη ΘΟΓΟΪΟΡῪ 
8η6 ὑμθοϊοργ ----ῦο {Ππ|685 ἤθη ΒΚΥ δπα ἤθαγθῃ τηθϑηῦ ομο δῃηά 
8 βϑτλθ ὑμπίηρ. 1 

Ποἴνρβο ὁ" {π6 Μοοη. 

ΑἩ ΘοΙρ86 οἵ {ἢ 6 τη 15 ΘΟὨΒΙ ἀγα ΟΥ̓ ὑῃ6 Μοβδιητηθαϑῃ8 
οἵ Μϑοράοῃιδ, 8ἃ8 οἵ οὔῇγοσ. ραῦῖβ οἵ {6 Βαθί, 8 ρογύθηὐ οὗ 
Ὀ]οοαβηθα. Τὺ 15 τηϑῦ ψιῦῃ τϑροῦίβ οἵ βγθ-ϑυΊη5, δηα ὑΠ16 ΤἸτηϑ8 
681} ἔγοῃηῃ ὑπ τηϊηδιθύβ [ὴ6 [ϑ10ῃὰ] ἴἰο ρα ΌΪΟ Ῥγᾶγυθῖβ τὼ 8 

ΤΠΟΒΟΏΘΒ. 
ΤῊ15. τ608}15. ἴῃ ἃ 50 ΚΙΏΡ' ΤΩΘΏΠΘΙ ὕπ6 ῥγϑούϊοθβ οἵ τῆϑην 

Βδναρθ 86 ὈΔΙΡΘΡΙΟ ἡϑύιοηβ. Τὴ6 Ιπα]δὴ5 οὗ Ατηθυῖοδ, ΟἹ 

Β661ηρ' (6 ῬῃΘηΟΙΏΘΏΟΙ, ον ]6α ἃπα ὈΘνδι]6α δηα βῃοῦ δὖῦ ὑῃ6 
Β5ΚΥ ἴῃ ΟΤἹΌΘΥ ἴο ατῖνο οἵ᾽ 0ῃ6 τηοηϑύθυβ ψΏΙΟ,, ὉΠ6Υ Ὀρ ιανθα, 
ὝΘΙΘ ὑὐγὶηρ ἰὼ ἀθνοῦγ [6 τῇοοῃ. ΙΠΏ1ΔΥ ά΄θα85 ἃ ηα 5111} 
τηθ ΟΠ οα5 ρΊ 6 ν 81] ϑοησ' τηϑὴν Αἰοϑη τ] ῦθ8. ΤῊ στοαῦ δύο! 
οὗ Αϑιῖδ, βαοῃ 85 ὕη6 Ηϊηάοοβ δηα ὑπ ΟἸΊΏ68Β6, 501] οἰτπρ' ὅο ὑΠ6 

ὈΦΙ1θ τὰ ὑη86 ᾿θοἸρ56-τηοηβύθυ, ΤῊ ἰαύῦου ταθϑῦ 10 σι ἢ ῬΓΆΥΘΓΙΒ, 
|κ ὑπ6 ΤΌΓΡΚΘ. 

Βαῦ δνθῃ 1η οἰ σρα αγχορθ, θοῦ ϑηοϊθηῦ 8η4 Το άθγ, 6 

Πηα πυπήθτουβ Ῥτοοίβ οὐ {Π158 βυρουβύιου, ΤῊΘ ΒοτΏϑηΒ ΟΒ116 
ἰο {Π6 δυροοῦν οἵ μα ἰῆιουθα τηοοῃ ὈΥ͂ Πϊηρὶηρ Βγθ γα μ5 τηἴο 

06 δῖγ, ὈΥ Ὁπ6 ὈΪαγο οἵ ὑσυιηροῦβ δηα ὕπο οἰδηρ οἵ ὈγαΖθῃ ροΐϑ. 

ΤΊΘ. βαρδυβυθοη βαγνίνθα ΓὨχουρῃ τπ6 ΜΙΆ416 Αρθθ ἰῃηΐο ἃ 

ΨΥ ἰαῦθ ροῦῖοα. Ενϑποθ, αῖθοθ. δῃὰ Ἰγοίδηα ΟΠΘΥ τηϑην 
Ἰηϑύϑηοοθβ ἃ5. ἰαῦθ ἃβ. ὑπ 170} οθηύαιγ.ἶ 

1 ἘῸΣ οογύαϊηῃ οὐγοαθ ἘΠ ΠΡΊΒη ΒΡ ΥΒΟ 105 τορϑυάϊηρ 086 ἸΠΟΟΠ 66 

Ἔν. Τηνδτᾶβ, Ἡραῖον Το, Ὁ. θά, Τὴο Βοοῖ; οὶ Πϑαμϑ8, ν0]. ττ. ῥ. 202 ; Μδπηιοῖγ8 

ΟΠ ἐῆε Απιόγίοαν Εοίκ- ΠΟΥ ϑοοίοίμ, νοὶ]. τν. Ῥρ. 121, 122. Ομ {Π6 ρθῃ618) 

ΘᾺ] 6 οὐ ΘΟΠΟΘΥηρ [6 Βαρροδβϑα ᾿μῆπϑηοθ οἵ ὕῃθ τχοοῃ ΟἹ {86 11{86 οὗ ρ]δηΐβ ϑηᾶ 

ΒΆΙΉ815 560 “. αὐ. ΒΎΑΖοΥ, Τῆ6 αοϊάσῃ Βοιρῆ, ΝΟ]. τι. ῬΡ. 155 [0]]. ᾷ):|αᾷ Νοίε Β. 

Ῥρ. 4671, 458. 

2 ΤΠ ]ου, Ρρίρυεῖνο Οπἰξιγ6, ΝΟ]. τ. ὈΡ. 828 10]]. 



ΟΗΑΡΤΕΗ, ΥΙ]. 

ΜΙΝΤΕΙΝ ΒΕΞΤΙΝΙΤΙΕΝ. 

Οὗ ΟΠ Ἰδύμηδϑ᾽ βρογῦϑ, ὑῃ6 ὑϑββδ1} ὈΟΜ], 

Ταδὺβ ὑοδῦ ὋὉΡ ἴδον. ἴοσχ-""-Ὁ ) -Πο]6 ; 

Οὗ Το -ὑ146 οαἰκοθ, οὐ ὑῬϑᾶβθ δα ὈθδΏβ, 

ὙΥΒουθσιῦ γὸ τηϑῖζθ ὑοϑθθ ΤΩΘΡΤῪ ΒΟΘΏΘΒ. 

ἩΈΒΒΙΟΚ, 47268ρθγγ6[68. 

“ΘΟΙΘ ΒΟΘηΘθ᾽ ΜΟὰΪα ἤᾶῦθ Ὀθθὴ Ὀδύθου ὑῃϑ “ΤΏΘΙΤΥῪ 

ΒΟΘΏΘΒ᾽ ἃΒ ἃ ἀὀϑουρύιοη οἵ 6 Μϑδοθαοῃίδῃ ΥὙ]6-[14 6. οο] τδ- 
Τ]ΟῺΒ 1 ὕΠ61} Θη γοῦν. 

ΤῊΘ ρϑιιοα οὗ Τμψοίνθ 1 ᾶγθ, ἔοη ὑμῃ6 ΝΑΌΝ ο 86 
ΕΡΙΡἤδην (Δωδεκαήμερολ), 15. ῬΟΥΒΘΌ05 ὕμ6 τηοϑῦ Ῥσυο ῆο τῇ ΒΌΡΘΙ- 
ΒΟ ΙΟΙΒ. ἰογθ ἃ Ῥυϑοῦϊοθ ργθβθηῦθα ὈΥ ὑῃ6 Μϑοθαοῃιϑη [0]]ς- 
οδἰθηᾶαν, [ᾧ 15 ἀστηρ 0Π18 βϑθᾶβοη ὑπῶῦ ὑπ δῦσγαὶ ΠΟΡΓΟΥΒ 

ΟΥ ὙΙΠΌΟΥ ἃ1ῖ6 Ποιρῃύθηθα ὈΥ ὕμθ τηγϑύθουβ ῬθΙηρΒ ΚΠΟΜ 

8διη6 ἀγοδάβα ἀπᾶον 6 δηλ οἵ Καγκϑηῦζδι! ΟΥ̓ΘΙΚαἰβαη Ζθυ3. 

1 ΟΥΠΘΥ οΥπιβ οὐ 86 Ὥδηγ6, Οαγγθηῦ 1ἢ ὙΒΥΙΟᾺΒ ραυΐβ οὗ ΟὝθθοθ, 816 καλη- 

κάντσαρος, καλκάτσαρος, λυκοκάντσαρος, κοληκάντσαρος Θἴα. βοϊηθ 806}] 1ῦ ψΙ ε 

Ἰηδίοδϑα οὗ ἡ; Ὀαύ {Π616 15 1016 οἤοΙο6 88 Ὀούῃ νον 6 15 ἃγὸ Ῥγομοὺηοθα 81}18, 8πα 

[86 5ρΡ6 Πρ οδηποῦ 6 ἀούθυταϊηθα πη}}} ἐπμ6 ἀσουϊναύίοη 15 ἀἰβοογογθα, ΤῊ185 1δδὺ 

Ἠδ.5 ἴῸΣ ΤΘΏΥ γὙΘΔΥΒ δοταθα τηϑύζοσ ἔου βρϑουϊδϑίζομ ἰο ὑπ ᾿ἱπρϑηϊοῦβ. ΤῊΘ τηοϑὺ 

ῬΙΔΌΒΙΌ1]6 οὗ 811 μ6 δὐγυλο]ορὶθβ βαρρθβίθα 15 Βουμμαγα Βο,χαα ν᾽ (0) 8 Τοϊκβίοδοῃ 

ἄεγ Νοιισγίοοίθη, ὉΡ. 142 [01]1)ὺΡ. ΗἨδ ἀουῖνθβ ὑῃ6 Οατθθκ ἔγουη 86 ΑἸ ϑῃΐδη 

Καγκαρμάβοϊδ, Μ ὨΪΟΘῊ ἴῃ 105 ΌΣΓη ΟΟΙΏ6Β ἴσοι ῃ 6 ΤΓΚΙΒῊ Καγὰ (-- ὈΪΔ0Κ) -Κομᾶ- 

701οΒ (Ξε ἸΊοαρ-σαᾶσγοῦ). Βαΐῦ 6 ἄοοϑβ ποῦ βύδίὺθ ψβμϑῦμου ὑπ 6 Τ᾽ Υ]5 δούσϑ]]ν 0811 [6 

Το Βίουβ Ὁ ὑμδὺ Ὥϑιηθ6, ΟΥὁἨ ψΒούμου ΤΠΟΥ Ὀο] ον ἴῃ ἰμθτὰ δύ 811. Εὸν αθίδ]]8 

ΘΟΙΟΟΤΏΙΏΡρ [86 πϑύθγθ 8η8 αὐὐγιθαΐίοβ οὗ ὑμ656 ΒΙΏΡΌΪΔΥ ὈΘΊΏΡΒ, 88 οοπῃορὶνϑα ὈΐΥ͂ 

ὑπ ασϑθεῖκβ οὗ ὑμ6 ϑοαΐῃ, 5ββα βθῃμ6}} Βοαα, Τα Οιιδίοηιβ απ ΤΟΥ οΓἢ Μοάογη 

αγεεσα, ὉΡ. 1917 [01]. ὙΥ. Ἡ. Ὁ. Βουβο, Εοϊκίοτο ἤγοπι ἐμ6 ϑομίδπεγη ϑρογαῦθβ ΤῈ 

ΕοΙκ- ΤΥ, σπια 1899, ΡΡ. 174 [0]].. α΄. Οϑουρθακὶβ οὐ Τιέοῃ Ῥίποϑα, 7.6 Εο }- ΠΟΥ̓́Ο 

ἄο 1.808, Ὁ. 849θ.. ΤῺὴΘ Μϑδοράοῃίδῃ οοῃμοθρύζοῃ 18 βα δύ ὑ18}}ν [Π6 βδ:η6. 
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ΤΏΘΒ6 τηϑ]]οῖουβ ἤθηαβ δῖ ψψουῦ ὕο παῦηῦ ὑπ6 ρϑδβϑηῦ β ΒοπῚ6 

δηα τηᾶκθ ἢ15 116 νν6}}- ΠΡ ἀῃΘΔΥ8 016. ΤῊ ὈΘ6Ι16Ε ῥγανδ1}5 
ὑμδῦ ὑΠο86 ψῆο ἢᾶνθ 8 " Ἰρηῦ᾿ συδγάϊδη δηρ6] (ἐλαφρὸν ἄγγελον) 
ΔΥΘ πτῸΠπιὶ ΟἸ γϊδύτηδβ {11 ΤΙ ἢ 1)8γ--- θη “ὍΠ6. τναῦθιϑ ἃΓ6 
ὈΙΘββθα ὈΥ ὑπ6 Ὀαρύϊδιη ᾿ (βαφτίξονται τὰ νερα)----ἰγδιΒίογ θα 
Ἰηΐο τηοηϑίθιβι ΤΉΘΙΣ 8115 56] Ὸ]ΘῺ}} Ο,ΓΟΝ 0 8ὴ ΒΌΠΟΓΙΏΔΙ 

Ἰφησύῃ, ὑμ6Ὺ ἴαγῃ τϑα ἴῃ Ὁ86 ἴδοθ, ὑΠ6 1. ουεβ θθοοῦχθ Ὀ]οοαδῃοῦ 
8ηαἃ νι, ὑπ 61} ἤοβθθ δῃμαὰ τηουθῃθ οχούθῦθ [Ι͂ἢ ὑῃ15 Πιαθοὰβ 

ῬαΪϊβ6. (ΠΥ τοδί τοίη ἤουβθ ὕο μουβθ δὖὺ Ὠἰρῃῦ, Κηοοϊτηρ αὖ 

ῃ6 ἀοοῦβ, 5'ῃοιυ]α ὑπο 6 τοίυαβθα δαινηϊθύναμοθ, ὉΠ Υ οἱ Ὁ 

αονγῃ ὑῃτουρἢ 6Π6 ΟΠ ΠΘΥ δηἀ ἐθυ  Ὗ 06 Ἰηγηϑύθβ ΕΥ̓͂ ριποηϊηρ, 
ΜΟΥ ησ Δηἃ αἀσθἤ]]ηρ ὑῃθη) ἴῃ ὑΠ6ΙΥ 5166ρ. ΤῊΘ ΟἿΪΥ ΨᾺΥ ἴο 

ΘΒΟΘΌΘ6 ἴοι ὕμπθβθ ἐουθυθυβ 15. ὍΟ 561286 8η6α δϊπα ὕθη ψιῦΐ 8 

βύγαυ-ορΘ (ψαθόσχοινο). ΤΏοβΘ ὙὙ0 ῬΟΒΒΘῈΒ. ὯῸ 50 ῃ ΤΌΡΘ, 
ΟΥ Ὧἀο ποῦ δὶ βαχϑὶ ὑο ὑμ6 ὑδδβίς, ὕδίκθ ογθ ὕο γϑῦγα ὕο ὑμὶν 

αν! ]Πηρθ Ὀοίοσθ ἀανῖκ δηὰ ὕο οἰοβθ ὑῃ6 1 ἀΟΟΥΒ ΠΘΙΙΩΘΙΙΟΔΙΪΥ, 
Ιουθπρ' ὑῃ6 ἀἸ8 0110 8] ογθαῦαγθϑθ Θοῃ θη 6 πο Κιηρ' 161] 

«ΠῊ 6 οοοῖκ, ὑμδῦ 15. ὑμ8 ὑχψασαροῦ ὕο ὑῃ8 ΤὩΟΙΏ, 

Ποῦ νι Πῖπ ἸοῦΌΥ δα 5811] -ϑουπαϊηρ ὑμγοδῦ 

Αὐγαῖο ὕΠ6 ροα οὗ αδΥ ; δηα δὺ Πῖβ. ΘΙ Ώ]ῊΡ, 

ΤΠ’ οχύγαναρδηῦ δη6α ΘΥΤὴρ ΒΡΙΙῦ ΠΙΘΒ 

Το 15. ΘΟ Πη6.᾽Ἶ 

Πλυσηρ ὕΠ6 ἀδὺ ὕμ ἸΚαυκδηΐζθι! τϑϑατηθ ὕῃ 61 ΟΥΟΤΏΔΥΥ͂ 
ἢατηδη Βἤθρθθ. ΜΊ|6γ5 ἴῸΓ ΒΟΠ1Θ ΥὙΘᾶΒΟη. ΟΥΆ Οὔ ΘΥ--- ὍΘ 808 [ῸΓ 

ὈΠΘΙΥ ποίου ουβ ΠΘΌΙΠΟΥ ἴο τϑϑιϑῦ ὕῃ 6 1ῃϑ1:61οὰ8 δάνιοθ οἵ ὕΠ6 

ὨΟΡΡΟΓ, “ἀκ ιὖ; ἰαϊκ᾽ 1ὖὐ"---βϑϑοῖὴ ἤο 06 ὑμ8 δνουγιῦθ νοῦ 18 
οὗ τὉ06 ὑποϊθδὴ τηοηϑίθυϑι ΤῊ6 [0] οιηρ ομδγϑοίθυιβῦο [816 

ὑμτονβ Πρ οἢ ὑμ6 Κιηα οἵ ἰχϑθαύμχθηῦ ἡ Ὡ]Οἢ Τ}]]ΘΥΒ τὰν οχρθοῦ 
δῦ ὑῃ8 ἢϑηα5 οἵ {π6 ΚΚαγκϑηῦζαι. 

Α ΤῈΣ 88 ΟὯΘ6 ΘΥ̓ΘΏΙΏΡ' ΓἹΟΙΏΡ' ἤΟΠῚ6 ΠΌΤ] Ὠ18. 11]], 

Ὀεύσοθη ὕνο β8οῖθ οἵ ἤουγσ. Θυσάθη!Υ ἢ6. δβριθα ἃ ραν οἵ 
ΚαγκϑηῦζΖαυι ἃ {0018 νῶν οὔ οἡ {ὑπ6 τοϑά, δα, 56:Ζθα μι ἴθδι,, 

ἢ οσουοῃθα οὐ ὑπθ ρϑοῖ -ϑ84 416. Τὴ6 ΘθθΥ βΒοοὴ οϑαρῃῦ ΠΠῺ 

ὉΡ δηα βοῦ δροαῦ ουαρθ)]ηρ ἢϊτα τ ]μουῦ τλθτου, ὑμβουρῇ ποῦ 
γι ουΐ βοὴ 56η86 οἵ Βαχηοαγ, δοσοιηρδηνίηρ Θδοἢ ὈΪΟΝ ἢ, 

006 ΘΧχοϊαγηθύϊοη : “Πθτθ ρΌΘϑ ὕὅο 8 ὁπ βϑοῖζ, ἤθῦθ ὅο [ῃ6 
οὐϑυ, δῃᾷ ἤθτθ ἤο ὕῃθ ἰοδὰ Ὀούνψθοῃ. Τὴθ ΟΏΘΥ ὮΘΓΙΘ 15 6 2" 
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(Νὰ κὴ ᾿ς τὸ ᾽να τὸ φορτιό, νὰ κὴ ᾿ς τ᾽ ἄλλο, νὰ κὴ ᾿ς τὸ 

᾿πανωγόμι, ὁ νοικοκύρης ποῦναι ;) 
Παρ ὕἢῃ6 ρϑυϊοά θη Π6 Κανκδηύζδι! ἃγθ Ὀ6]ΙΘνβα ὑο 6 

Ιοοϑθ ἢῸ 18 ΓΙΔρΡῈ 15 ΒΟΪΘΙ 1ΖΘα. 
ΑἹ! ὑῃ6 ὑῆγτοθ ρυθαῦ ϑαβῦβ, 10 ἢ ἂγθ Ἰπο]α θα 1ὴ ὕῃ6 γον 

1 δγ8, 86. ΒΙΡΏΔΙΖοα ὈΥ οἤογίβ ἰοναγαθ ὑΠ 6. δχυϊηούϊοη οἵ ὉΠ686 

τη θνοϊθηῦ ἀθιμοηβ. [}ἢ βοὴθ αἰβύγιοϊθ ὖ 15. ὕῃ6. οαβϑύοτη Οἢ 

ΟἸυϊδύμιδβ ἔν “ο Ὀυγη᾽ (καίουν) τὉ6 Καγκαῃῦζαυι. ΕἰδΥΪν 
δῦ ἀν ἰαρσρούβ οὗ ἢοϊηγ-οκ (πουρνάρια) ἅττα Προ ἃπα. 
οαϑῦ οαὖῦ Ἰηἴῖο Ὅη6 βύγθθίβ. [}ἢ οὔδϑὺ ρίϑοθϑ, ποίϑ ον δὖ Μαείθηιϊ, 

6 Υ βοα! ἀ ̓ (ζεματίζουν) ὕῃ8 ἸΚατκδηύζαι! ἤο ἀθδύῃ οὐ Ναὺν 
ὙραγβΒ Εν. '[ΓΏΙΒ 185 ἀοὴθ ἴῃ δ ἰο]] ον ηρ ΟἸΓΙΟῸΒ ΤΩΒΠΏΘΙ. 

ΤῊ Ὠοιβουθ ρΥθρα 88 ἃ Πα ΘΙ οὗ οδἰζθβ, οδ]ϑᾶ λαλαγκίδια 
(θἰβεσῆθιθ λαλαγκίταις οΟΥ λουκουμάδες), Μ ὈΙΟΝ 586 ἔπ]65 ἴῃ 8 

Ῥδη, δβϑιβύθβα ὈΥ ΠῸὺ οἤη]αάσθη. 116. 0818 15 ροϊῃρ' ὁ. Μ1ΒΙη 

0Ὁ86 οοὐδαρθ, ὑΠ6 ροοάιηϑῃ ἀΥθσβθα 1 ὃ 1 σοϑῦ, γΟηρ 5146. οαὖ, 
βίϑη 45 οαὐδιάθ 0ῃ6 ἀοοΥ ἀϑποῖηρ 84 βἰηρίηρ: 

Κὴ γὼ σκαντζός, κὴ σὺ σκαντζός" 
ΣΝ - Α “ 
Αἶντε νὰ χουρέψουμη, 

Τραχανὰ νὰ βρέξουμη. 

1 ἃ1ὴ ἃ ἰζδηΐζοβθβ, θυθῇ ἂβ ὕμοι αγῦ ΟἸ6, 

ὐτηθ ὕμθηῃ, ἰϑῦ τ ἀᾶποα ὑορϑύμου 
Αμπα ἰοῦ ὰἂϑ τηοϊϑύθῃ 086 ρϑϑύγυ." 

Ηδ8 ΟΠ ΙΠ1165 ΓΟΤΡΙΏρ' 86 5 ΠΡΊΠρ' α 01] ἢ6 ἤθδΥβ Π 6 ὨΙΒΒιηρ' 

οὗ 8 5Υγὰ}, 88 1ὖ 15 Ῥουγθα ΟΥ̓ΘΡ ὕὉῃ8 ρϑῃοδίςθθ, 8η6 6 6 
ΟὈΘη5 ὕῃ8 ἀοοῦ δηὰ ρΌΘ8Β ἴῃ. 

Τὴ οὔμοὺ αἰδύγιοῦβ ἀρὰ] ἱαοροῦβ ἃ16 οο]]θοῦβα ἀατηρ 086 
Μ ΏοΪ6 οὗ τῃ6 Τ ψοῖνθ Ταγ5 8ηα δια πρ ὈΥ ὑπ μεαυύῃ. ΘΟ 

ἘΡΙΡΒδηΥ ἔνθ, ἤρα 15 βοὺ ὕο ὑῃϑιὰ 1 οσάϑυ' ὑπαὺ μ6 Καικϑηῦζαϑεῖ, 

ὙΠΟ ΔΥΘ ΒρΡΡροβϑα ὕο 6 Ἰανκίηρ Ὀθηθαυ ὑΠ6 ἀβῃ65, τηϑὺ ρϑυίβῃ. 

Βαυὺ Ὁ.6 ογὐμοαοχ ψ8ὺ οἵ ροἰθηρ τὰ οὐ 0ῃ8 ἀθιηοηβ 15 ὕο νγαῖῦ {1}} 
ὍΠ 8 ῬΔΙ18} Ῥυγιθϑῦ σου 68 τοὰμα [Ὁ] ονθὰ ὈΥ ἃ ὙΕΥΡΘΙ ΟΥ̓ ἃ ὈΟΥ, 

ΟΔΥΓΥΙΠΡ' ἃ ΘΟΡΡΌΘΙ γ6886] (μπακράτξι) 16 νι ΠοΙΥ σίου. 

Ιὴ {Π18 ψδίθυ. {ῃ86 ῥγιθδὺ αἷ05 ἃ οἵἴΌββ, ἀθοογαίθα 1 ΒΡΥΙΡΒ 
οἵ Ὀ881], δα ὉΠΘγΘ 1 ἢ ΒΡΥΙΏ].165. ὕΠ6 τοοτη8, σμϑηθηρ ἃ ΟΔΠΌ10]6 

ΒΌΡΥΟΡΙΙΔίθ ἰο ὑμ6 ἄαγ. ΤΏΘ Θθυθιηοην ἰ8 ὑῃ8 σον (6 σγῶρθ 
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ἴον [6 Καγϊϑηἑζαυὶ, ν μῸ ἴθι. Ὁ015 Ὀ]ονν νϑῃ]8ἢ οοτηρ] ύοθὶν, ποῦ 

ὕο Γθ-δΡΡΘδΥ {11} ποχῦ γϑϑυ. 
ΤῊ Κδυκβϑηΐίζαυι βθθῖὰ ὕο Ὀ6 8 ΒΡΘοῖθθ οἵ ψθυθν οἶν 65, Κη 

ἴο {86 Υ Ια Βοδι δὰ ὑῃ6 υνκοϊακβϑβ, ὕο 6 ἀθβουι θα Πουθαἴου, 
ϑηα ὑΠ6 ϑῖηθ (λυκανθρωποι), ὈΥ Μ ὨΙΟὮ ὉΠ 6 0 816 ΠΟΙ 1ῃ Β0ΤΩ6 
Ῥᾶιύβ οἵ δοιίπογι ατθθοθ, ἰθανθθ 10.186 ἀοαδὺ ὑμαῦ δρουπα ὑπ θυη 

5011] ΟἸ]95 ἃ Βῃγϑα οἵ ὑῃθ δῃοϊθηὺ θ6]16 1η ᾿γοθηνΤΟΡΥ. 

Οϊγιδίηιαβ δἶνο. 

Αὐ δυθῃ}}} 0ῃ6 ν}]αρα ὈΟΥΒ ἴουὴ ρᾶιῦῦ]θ8 δηαὰ ρῸ ϑρουΐῦ 
Κηοοϊκίηρ αὖ ὑμ6 ἀοοῖβ οὗ ὕπ8 οοὐϊαραβα ψιῦ βύιοΚβ, Βῃουΐιηρ 
“Κοιδηάα! ἸΚοϊδηάθ Γ᾿ δηα γϑοθινιησ ῥγθϑθηΐβι Βοίῃ τῃ8 
οαδβύομῃ 8η4 [ἢ6 5ύϊοῖς δῖθ Ὠϑιηθα δήθ 0818. οὐυ, σι μιοῦ, [1 

15. γαυϊδηῦὺβ ὑο 6 πούϊοθα 1ῃ {Π|6 5646], 15 δὴ ϑαδρύθυιοι οἵἨ {π6 

Βοϊηδῃ 8πηα Βυζϑηύηθ θεὰ ζαζοπααθ.1 
Τσθηβ8 15 θυγηῦ ὈΘΙΌΥΘ ΒΌΡΡοϑι, ἃ ομϊϑῦ 1ἴϑιη οἵ ψΏΙΟῊ 15 0Π6 

οὔκ Κπόνῃ 88 “ΟὨτῖιδῦβ Οὐκο᾽ (Χριστόπηττα). ἴπι ϑουνῆθιῃ 
ατθθοβ 1 15 ἷϑο Ὁῃη6 οαβύοιη ὕὅο τηϑῖκθ οὐ 15 ἀδὺ ἃ 5ΡΘΟΙ8) 
Κιπά οἵ ἢδὺ Ἰοᾶνθβ ψιῦ ἃ ογοβδ ἀσασσῃ οα ὉΠ6 ὕορ πᾶ οδ᾽] θα 

“ΟΒγδὺβ ΤΠοᾶνοϑ᾽ (Χριστόψωμα). Τὴ οἱοῦῃ 18 ποῦ τϑιηονϑα 
ἔγοιη Ὁῃ6 8016; Ὀαῦ δνυθυυυίηρ' 18 οί 88 1ἴὖ 15, ἴῃ ὕὍ8 Ὀ6]16 
ὑπᾶὺ “Ομτῖϑῦ Μ11 σοί δηά αὐ" ἀυρηρ ὕμ6 πῖρηῦ. Α ἰορ' 15 
Ἰϑῖν Ὀυσηϊηρ ἴῃ ὕ8 6 Ὠρδυθῃ, ᾿ηὐθπαθα ἴο πγατὰ οὔ ὑῃ 6 Καὶ ΔΙ ΚΔ ὑΖΘΥῚ. 

Τὴ ΤΉΘΒθδΙν 8ῃ οἱ 56 15 8δ'8δο Ὀσονγῃ ᾿ηὐο ὕῃθ ἔσθ: ἢ βιῆοῖθ 
8ηα 6 51ὴ6}} οἵ Ὀατηῦ ᾿οϑαύμου Ὀθίηρ' οοηβίἀθσθα οἤθηβινο ἴο 

8 Ὠοϑύχι]β οὗ ὕμθβθ ἤθῃηαβ. 
ΔΙ} 086 ουβίομι οὗ ἰφρανίηρ ὑῃ 6. οἱοῦύῃῃ. οὐ ὑῃ6 ἴδ ]6 δπὰ ἃ 

Ῥυγῃϊηρ ἰορ ἴῃ ὕμ8 θαυ ΤΩΔΥ ὈΘ6 οοΙηραῦθα ὑῃθ 51 }01|81 οὈ- 
ΒΟΥ Π66. 1η Βυϊύδην δὴ οΟὔΠΟΥ ρᾶυίβ οἵ δ ϑβύθύτῃ ἴὕσσορθ οἢ 
086 δνθ οὗ Α]] βου δ᾽ Πᾶν, [Π6 ὉΏΘΟΙΥ ἴῃ ὕμοβθ σοι ὗν ]65 ὈΘΙ Πρ’ 
ὑῃδί ὑμ6 βοὰ]58 οὗ {μὲ ἀδραγίθα ψ1}}] οοΐὰβ δῃᾶ ραγίαϊκο οἵ ὑμ6 

1 Τῇ Βουῦίποιῃ ατθθοθ {Π6 Πϑγη6 γούϑ᾽ 8 ̓ ποΥ6 οὗ ἰ8 ΟΥἹΡΊΏΔ]) ἴογτη (Κάλανδα) 

δα ἴθ ΔΡρΙ1οα ἴο {μ6 ΟΠ υἰβύτμηδβ οᾶσοὶβι ΤῊ ἘπΒβῖδ:85 8180 0811 ὑ8π6 ΟἘγἰβίγηδβ 

ἔδβίιναὶ Κοϊψάδα, διὰ ἴμ6 βοῆρϑθ ϑῃρ οὐ ΟἸγϊβίηαβ Εἶν Κοϊψαάζκί, ὃ ποτὰ 

ΒΡΡΒΥΘΕΤΙΥ Ἰηἰτοἀπορᾶ 1πἴο Β᾽ανοηΐο σου 1685, δίοτρ ὶλα ὑμ6 ΟἸΥἸβυ 8. ΤΘΙΙΡΊΟΣ, 

ἔγοχῃ (ὐομπιϑύθ ΠΟ Ό]6, 
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ΒΌΡΡΘΙ δπα ψϑυὴ ὑμβθιηβοῖνθβ δῦ ὑπ ἤἔγθ, ψ}116 ὑπ 61} ᾿Ἰν]ηρ' 

γϑΙαῦνθϑ ἃ τὼ Ὀ6α.ἷ 
Οη ΟἸγϊβύτηδϑβ τηογηΐϊησ, οἡ 061} ΨΆΥ 801]. ἴγτοιη οἤυγοἢ, 

0η6 ροϑδϑϑηῦβ θοῇ ῬὈΊος ἊΡ ἃ βϑύοῃθ ΨΒΙΟ. ᾧὑΠΘΥ αθροβιῦ [ἢ 

[ῃἢ6 ρα ἢ -οοΥμ ον (γωνιά), δἰ] ονιηρ 1τὖ ὕο τϑιηϑῖη ὕδθγ {}}} 
ΤΟΙ ΠΥ, ἤθη 1ῦ 15 ὉΠΤΟ ΝῺ ἅνᾶγ. ΑὮ ΘΗΔΙΟΡΌΙΒ Οὐϑύοχῃ 
ῬΓΘνΔ15 οἡ Νον Ὑθδυβ ΠΔΥῪ ἴῃ ϑοῖὴθ οὗ ὑπ ᾿ἰβίδηαβ οὗ ἰῃ68 
Αδρθϑῃ 88, ἴου Ἰηβύδηοθ, Οἢϊοθ. θη {Π6 ἴϑυ]ν τοῦαση Ποτὴ6 
ἴγομι ΠΟΥ Πρ' ΒΘΥΛΙΟΘ, ὑπ6 δῦ ῬΊΟΚΒ. ἊΡ ἃ βδἴῖοῃβ ψ Ὠ]Οἢ [6 
Ιθᾶνϑϑ ἴῃ ὑῆὴθ γαγά, ψιῦ ὑῃ6 ψιΒὴ ὑμαῦ ὑῃ6 Νὰ Υ̓ϑϑὺ ΤηδΥ 

Ὀγηρ ΜΙ 1ὖ “88 τηυσοῦ σοϊα 88 185 ὕΠ6 ψϑιριῦ οἵ ὕὉμ6 βύομρ." 
Ηδ αἷἶβο, οὰυ θηθυηρ' ᾿ηὔο ὕμ8 ἤουδα δὖ ὕμ6 θϑα οἱ 815 ἔδιαιϊνυ, 

[δ κθ8 ἃ ροιμδρυδηδῦθ οαὖὺ οἵ 18 ροοϊκϑῦ πα ἀββῆθϑ 1 ροη {ἢ} 68 
σγοῦμα, ΟἿ [6 ΒΎ1η 0110 5]ρ:ΙΠΟΘΠΟΘ ΒΟΥ 66 ἰὸ 0815 {τὺ 

1 ν1}} σοτητηθηῦ ἰϑύρυ. 

Νοιν Υθαν᾿ 5 1) αν. 

ΕΔΡ ΤΟΥ Ἰηὐογοϑῦηρ 8Π6 ΒΙρΟΘΒΌγΘ ΔΙ ὑἢ 6. ουβύοσηβ Θ0η- 

ῃθοῦθα ν10}} ὑ86 “ ΕἸγϑῦ οἵ ὑῃ6 Ὑϑᾶγ᾿ (Πρωτοχρονια), οΥ δῦ Β851}8 
θδν (τοῦ Αἱ Βασίλη). 

Οπ ἐμ Ἐδνθ βυβιῪ πουβθῃοϊα 15 ῥγονιάθα ψιῦὴ " δὺ Β451}}8 

Οὐ Κο᾽ (Βασιλόπηττα), ἴῃ ΜΕΪΟὮ 18 ΘΟ σθα θα ἃ ΠΟΥ σοί 8η6 
8. ΟΙΌΒΒ Ιη8646 οἱ ρίθθὴ ὑψιρθ. ΤῊΙΒ οθΚ6---  Ὦ]Θἢ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΟΒ 
ο οὐὐ Βιηρ-οαῖο5 οἱ Τα ΘΙ ἢ ΝΙρΡΉ, θαὺ τῇ ἰδβῦθ 15 ΝΟΥ͂ τοῦ 
1κ6 ΓΙ ΔΓῪ Βῃογῦ-ὈΓθϑα---οοοῦριθβ (886 ροϑὺ οὗ Βομοῦσ οἡ {ἢ 6 

ΒΌΡΡΘΥ 8016. Α ο8ηά]6 15 ᾿Ιρῃῦθα Ὀν [ῃ6 ΠΒουβονηθ, 0 8180 
ἐατηϊραύθθ ιῦἢ ἔχη κιησθηβο ἢγβὺ ὑπη6. {8018 δπὰ ὑμθὴ ΘΥΘΥΥ͂ 

Ρατὺ οἵ {μ6 ἀνθ ]!ηρ, ΤῊΙΒ ΘΘΓΘΙΠΟΠΥ͂ ΟΥ̓́ΘΙ, ὑῃ6 [ἈΤΏΥ ἰδ ῖκθ 
ὉΠΘΙΥ 5θαὺβ ἢ Οαϑῃ]οηὴ5 τουπα ὕη6 8016. Τὴο ἔδύμου δηὰ {ῃ6 

ἸΟὗ ΟΣ 56 1Ζ6 68 σα Ὀούνθθῃ ὑμὸπὶ 8δηα γθαὶς 1 1Ιηὔο ὑνο 
ῬΙΘοθβ, ΒΟ. 8.6 ρα Βα αϊνια6α Ὀγ 6 Πϑδα οἵἨ ὑῃ6 ἴϑιῃμι)ν 

ἴηὔο Βῆθγθβ. ΤῊ ἤγϑῦ Ῥοσίοὴ 15 ἀρβϑίϊηθα ἴοσ δῦ 881), Ὁ0Π6 
Ηοῖὶν ]ρρΊη, οὐ ὕὍ. 6 ῥδῦγοῃ βϑιηὺ ΨΏΟΒΘ ἸΘΟῊ 18 ἴῃ ᾧῃ6 ἤοιβθ. 

ΤΊ βθοομα βύδῃασβ ἴον 006 ἤοσβθ 1.560} 8: Τὴ μιὰ ἴου 06 

οδὐν]θ δηα αἀοιηθϑῦϊς 8η]τηδ8 ὈΘ]ΟΠρΊηρ ὑμθγθύο. Τη6 ἰθυτίῃ 

1 ΤΉ ]οΥ, Ῥρίπυϊίυε Οὐϊξιιγ6, νο]. τι. Ρ. 88. 
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ἴου ὑῃθ ᾿πϑῃϊτηδῦθ Ῥυορουῦ, δηα ὑῃ6 τοϑῦ [ὉΓ θοῇ ταθιηῦου οὗ 

6 Πουβθῃο!α δοοογαϊηρ' ὕο ἃρθ. Εϑοῇ ρουθοη 18 ΒΘΟΘΕΒΊΥΘΙΥ 
αΙρΡρΡβϑα ἴῃ 8 οὰρ οἵ ψίμθ, ψι ἢ δὴ Δρργορτγίδῦθ ρῥγθίδοθ, ον". 
“ΠῊΙΒ 15 ἴου οὖσ ργδηαίδαμου, ὺ ΒΑ511" (γιὰ τὸν πάππου τὸν Αἱ 
Βασίλη), δπὰ 580 ἰογίῃ. 

ΗΘ νψῆο ἢπα8 ὅπ οΓῸΒ5 ΟΥ̓ {86 οοἴῃ 1ῃ 18. βῆδιθ οἵ {88 δ 
15. ΘΟΏΒΙαΘΙΘα ἸΠΟΚΥ, ἀμ ψδύθνου ἢ6 ἀηάθγύβικοα ο ἀο ἀυτίπῃρ 
ὕΠ.6 ΘΟΠΔΙΏρ' Υ6 81 15 ΒΓ 0 ῬΥΌΒΡΟΙ. ΤῊΘ ΠΔΟΠΘΥ 15 ἸοοΟἸκθα ροη 

8.5. ΒΒΟΥΘα 8ηα 15 ἀθνοίθα ὕο ὑμ6 ρατοηδβα οὗ ἃ νοῦϊνβ ἰᾶρθσ. ΤῊΘ 
οαβύομα οὗὁἨ ΒΙάΙηρ' ἃ Τρ, ἃ 6Ο1η, ΟΥ̓ Δ ὈΘ8ῃ ἴῃ ἃ οαἶζα ϑροαῦ [ῃ6 

{τὴ6 οἵ 088 Νον Ὑθδν 15 Ῥυθνδίθηῦ 1 ΤΩΔΗΥ͂ ὨϑύΟηΒ, ΟἿ᾽ ΟἾΏ 
Ἰηοϊυααθα. Ασοογαϊηρ ὕο τουυμοϊοριβὺβ ὑῃ6. σἱηρ' Τϑρυθδθηίβ ὉΠ 6 
Βη, διαάθη ἃμᾶ, 85 ᾿ὖῦ ὕϑῖθ, Ὀατιθά ὈΥ̓͂ ΜΙΠΟΤΥ βίοιτηβ δῃὰ 
οἰουαβ᾽ ---δὴ ἹΠΡΘΏΙΟῸΒ ὑῇθοΟΥΥ, ἃηα αὐ]ΐθ 8ἃ5. Ὀ]ΔΌΒ: 016. 88. τηοϑῦ 

ΤΩΥ ὑμο]ορΊοδὶ 1ηὐθγργούαδίϊοηβ. οἵ οαβύομι. 
ΘΌΡΡΘΙ ΟΥΘΥ,, ὕῃ6 [8016 15 Τϑιηονθαὰ ὕο ἃ, σοΟυΏΘΙ οἵ {6 ΓΟΟΠῚ, 

ΜΙ 8}} ὑπ6 τϑιηηϑηΐβ οἵ {ῃ6 ἔδαβϑύ ἰϑῦ ἀροι 1ὑ, ὑμαῦ “ δὺ Β881] 

ΤΩΔῪ ΟΟἸῊῚ6 8πα ρᾶχίαϊζο ἰῃθγοοῖ, ΤῊΘ ἔτθ 185 δ'δο Καρῦὺ ἃρ 
Ὁῃγουρῃουαῦ ὑπ6 πιρηύ. ΤῊΘ τοϑὺ οὗ π6 δνθῃΐηρ 15. βρθῃῦ ἴῃ 
ΘΌΤΩΘ5. ΘΙΏΟηρ ΜΏΙΟΝ ΠΙνΙ δύο ΠΟ] 5. 8. ῥῬτομηϊηθηῦ ῬοΟΒΙ]ΟΗ. 
ἊΑ5. π6 Πουβθῃοϊα β81ὺ τοιπα ὑηθ ᾿ϑαγίῃ, βοίΐὴθ οὔθ ἰᾶὺῦβ ΡΟ 

0η6 Ποῦ ΟἸΠάθΓΒ ἃ 81 οἵ 11 οἱῖνα ἰθᾶνθβ. (χαρβασίλα), 
τηϑηὔδ ν Δ]]οὐθπρ' Θϑοὴ οἵ ὑμθη ὕἤο 8. γοιύῃ δῃὰ ἃ τηϑιά. [1 

[6 Ιθδαυύθθ ΟΥΌΙΩΡΙΘ ἋΡ δηὰ ΟΥ̓Δ ΘΔ Θϑοῦ οὔμου, ὑπΠ6 οῃ- 
Ἰοοῖοῖβ οΘοποϊαθ τῃδὺ ὑῃ6 ὑνο γοθηρ' ΡΘΟΡ]Θ γοργθβθηῦθα ὑπ γΘΌΥ 

Ἰονθ θοῇ οὔπϑὺ ἀθαν, [ῃ6 σϑνϑῖβθ, 1{ ὑΠ6 ᾿θᾶνθβ ΓΘ001] δραγύ. 
1Γ Ὀοΐῃ ἰθᾶνθθ, Ἰμδῦθδα οἵ βῃγη]τηρ, ἤδτο Ἂρ δια ἃν αὐἰὐοι]γ 

ΘΟΠΒΆΙΩΘΩ, ὑπᾶὖ 15 ἃ ΒΙ]σῃ ὑῃϑύὺ 6 ΘΟυ}]6 ἃΓ6. δχοθββίγοὶυ [πα οὗ 
Θδοὴ οὐμου3 ΤῊΙΒ 18 [86 ἔογλ οὗ ὑη6 σϑιηθ αὖ 18 κονι κα. Τὴ 
Οὔμον' αἸϊδύγιοίβ, τὰ ἰθὺ οὐ ἰθαᾶγθϑ, ὕΠ6Ὺ ἀ86 ὑὕμ6 Ὀπαᾶβ οἵ ἃ. Θογῃ6]- 
Ῥτγδποῆ (κρανία), δια πϑῖὴθ ὑῃ6 δα δηα [8.88 ὕο θοῇ ρϑυϊου δ Υ 

1 Ῥαδϊβίομ, 8οη98 οὕ ἢ ᾿ιιϑϑίατι Ῥοορίο, Ὁ. 201. 

5.ᾺΑ βΒΠρΉ ΠΥ αἰ ογθηῦ ταθδηϊηρ 15 αὐϊδομθα ἰο π6 Ῥϑυξουγηϑηθθ ἴῃ ΗΘΥΥΪΟΪ᾿ 5 

ΔΙ] βίο ἰο 1: 
“ΟΥ̓ οΥὐδοκηηρ Ἰδαγ61, ΙΘΏ ἔογθ- βου 8 

Α Ρθηΐθοιβ μαγνθϑὺ ἴο ὙΟῸΣ δτοππᾷβ." Ηδβρογὶα68. 

Ορ. Ὀινιηδύϊου ὈῪ παΐβ ἴῃ ἘΠρΙαθα οἡ ϑδὺ Μααν 5 Εγθ (ΑΡυ] 25), ΤῊς Βοοῖς οΓ 
θαυ, νο]. τ. Ῥ. ὅδ0. 

5.Α.. Δ. Γουσίον, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα;,᾽ Ῥ. 49. 
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ρᾶῖν. 1 οὐμον οἵ ὑῆ6 ὕνψο Ὀ.48 Ὀαγθύβ δηα 1.108 ἀρ, 1ὖὐ 15 ἴδ Κϑη 

85 ἃ Ῥγοοῦ ὑμδῦ ὕΠ8 Ῥϑύϑοῃ [ὉΓ Ψ ΏΟΥΩ 1ὖ βύθηῃαϑ 18 Θηϑιηοαγοα οὗ 

[ῃ6 οὐδοῦ. ῃοα]α ὑΠ6Ὺ Ὀούῃ Ὀσγϑὺ δηαὰ ἸὰᾳτΡ, ὕμ86 [ββ]]ὴρ 15 
γϑοιργοοδίθα, 6 τϑύϑῦϑθ Ὀθίηρ δαρατγοα 1[ ὑῃ6. Ὀμα8. ΥΘΙΊΔ]Ὼ 
ἸΠΏΌΘΒΒΙΥΘ. 

Τὺ 15 ὨΔΥΑΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ὕο τ] ηα [Π6 ΕἸ ΡΊΒΗ, 8η6 501}} 1655 

0ΓΠ6 Θοοίοῃ τρϑάρθυ, οὐ ὕΠ 8. 5: 218 οἤϑσγι οἵ “ θαγπιηρ ὑμ6 παΐδ᾽ 

ὈΓδοῦϊβοα ἴῃ 6 Νουίῃ οἢ 0068 6ν6 οὐ ΥἹρῚ] οἵ Α]] δαιηύβ᾽ 2 8γΥ, 
δη ἃ τηϑα8 οἰαββιοαὶ Ὀγν ΒΌΓΗΒ᾽Β ροθ οἵ Παίζίοιυθ᾽θη. ΤῊΘ οἰϑύοτη 
ΒΘΘῚ5 ὕο 6 ἃ τοῖϊς οἵ Βοιηϑῃ βυρϑυβύιϊιοη. Ομ Νὸν Υ δι Β 

[)ὰγ ( Καϊ. .Χα».} ἴὉἪι6 Βομηϑῃβ ἰοοϊς ΟΥΘῺΒ. [πῸΠ Ρ]50115 οἵ {ῃ6 

βδ Πτο Ρο]δηῦ, 85 Ον]α, 5ὸ στο 1η [011{-]οὙ6, ἸΌΓΙῺΒ ἃ85: 

Οδγηΐβ, οἀογθῦθ αὖ Ἰποθδὺ ἸΡΏΣ ΙΒ. δου, 
ἘΠ βοῃθῦ ΘΟΟΘΏΒΙΒ βρίοα Οὐζιδδα ἴοοίβ 1 

“(πα 65565᾽ ΟΥ “αἰἸνιηρβ᾽ (ασασααηῖψα) οἵ νϑυϊοῦβ ΚΙΠ5. ΔΥΘ 

84,30 ῬΟΡΌΪΆΥ δηοηρ' ὕπ6 Βιυββίϑηβ, δα ΔΓ 6. ΘΒΡΘοὶδ}}ν 1 νορὰθ 
ἀπνίηρ 86 θυθηϊηρβ οὗ ὕῃ6 Τ ψοῖίν 1)ὰγ8 (ϑυψαύζι)" 

Μδιάθηϑ, μοῦ βῦιβῆθα ψιῦ} ὑἢ15 πχρίῃοα οὗ αἰνιμϑύοη ΜὨ]Οἢ, 

Ὀ6ϑ1.65. θδιηρ νᾶραθ, ΘΟ ἀπαᾶθὺ ὑῃ8 αἰδαανδηΐδοθ οἵ Ὀθιηρ' 
γθσδ 66 ἸΏΟΥΘ ΟΥ̓ 685 1 ῃ68 Πρηῦ οὗἩ ἃ 616 ἔγΊνοίοιβ Ῥαβθη6, 
ἢᾶνο ὙΘΟΟΌγ56 ὅο ἃ ΤΑ ΟὮ ΠΊΟΓΘ ΒΟΙΙΟῸΒ 8 ΘΟΏΊ ΠΟΙ ρ' ΘΧΡΘαΙΘΗΐ. 
ΤΉΘΥ 5ύθϑ! ἃ τογ856] οἵ δῦ Β851}5 Οὐδἶκθ ἃηἃ οομοθα] 1ὖ ἴῃ ὕπο 
Ὀόϑοια, ὑακιηρ ροοα οδγδ ποὺ ο ὯΘ βΒθθὴ ὈΥ̓͂ ΒΗΥ͂ 0η86. ΟὨ ρΟΙΏρ' 

ἴο Ὀ6α ΤΠ6Υ 580 “δὺ Β481], ψου ΚΟΥ οὗ ψόοπάθιβ, συϑηῦ ὑῃᾶὺ  ῃδὺ- 
ΘΥ͂ΘΥ 15 ἸΩΥ͂ ἀΘΒΌΠΙΥ ΤΔΥῪ ΔΌΡΘΔΑΙ ὑο- σὺ" (Αἱ Βασίλη θαμα- 
τουργέ, ὅ, τι εἶναι ἂς φανῇ ἀπόψε). 'ΓΘΥ {θη ραὺ ὑΠ6 τηο186] 

πάρι ὑπ 61 ΡΠ]Π]οΝ 8η6 ΡῸ ὕο 516680 ἴῃ Ὁ} οουθι νυν οἵ ἀγθδιηηρ' 

ὃ ἔχαθ ἀγθϑίη. 

ΑὮ ἃρθα ἰδαγ, δῃηα 8. ἢγτη Ὀθ]1θν συ, τϑὶαῦθα ὕο τὴ6 8016 οὗ 

ΘΙ ΟΥ̓ ΘΔΙΪΥ ΘΧΡΘΙΊΘΏΘΘΒ ἴῃ ϑὺ ΒΔ81}}8 ἀγθδυηϊδηα. 5186. δα 
ἴῃ Ποὺ γουῦἢ ὈΘοη θηρσαρθα ὕο Ὀ6 τηϑυτθα ἤο ἃ τηϑὴ οἵ ψΠΟΙΩ 
ΒΠ6 γὰ8 Θχύγθιη υ ἰομα. Οἱ {μ6 ἔνε οἵ δὲ Β851}}5 Εθαβὺ 886 

ῬΟΥΪουηθα 6 σουθιηοην ἀθβου θα ἀρονθ. 5086. ἢϑα βΒΟΔΥΌΘΙΥ 
[8116 8.81660 ψΜ ὮΘΏ ΟῚ ἸΟΥΘΓ δρρθδιθα ὕο ἢθυ, ρᾷ]θ οἵ ἴϑδοθ δῃὰ 
584 οὗ τηῖθῃ. Απούδμου γουδῃ, ποῖ 58η6 84 ΠΘΥΘΙ β66ῃ 1ῃ 

1. Ον!ἃ, Καὶ. τ. 18. 

2 Βαϊβίοῃ, ϑοηρ8 οὗ {π6 ᾿ιιδδίαπ εορίε, Ρ. 195. 
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ὑπ6 ἤδθβῆ, βϑίοοα Ὀθμιμα ἢθν Ὀοίγτουύμῃοα δηα βυ]δα αὖ ποὺ ουϑὺ 

Π15 Βῃοῦ]άου, ΒΥΙρὐοηθα αὖ 6 δρρδυιύϊοη 5806 ύζοῖζ. ΤΉΘΩ 
8Π6 τηϑάθ ὑῃ6 β1:ρῺ οὗ ὉΠ 8. ΟΥΌΒΒ, Μ᾽ ΒΙΒΡΘΥΙηρ “ἴΔΥ Ὅ6. ὑῃ6. δν1] 

ἔγοιη ἤθσθ [Ὁ (μακρυὰ πὸ ᾿δῶ), ἀπ γο]αρδθα 1πὔο 516θρΡ. Ὅ οσυθ- 
ὍΡΟΙ 8. ΒΘΟΟΠα ΨΊΒΙΟΙ, τηογα ἀγα πα] ὑμδῃ ὑδ6 βγϑῦ, νιϑιυθα ἨΘΓ. 

Α γουῃρ' Ἰη8η οὗ βαροιπαύατγαι! Ὀθδαὺν βίοοα Ὀϑίοσθ μου, Ποδύϊῃρ' 
δ 5 1᾿ῦ ΘΥΘ τῇ ἢ 811 δὖῦ ἃ Ὠϑιρσῃῦ οἵ βοῆηθ ὕμγθα ἔθοῦ τόση {86 
σχτοαμα. Ηρ νγ88 διγαυθα ἴῃ ἃ βῃου- 106 ΚΙ δηαὰ ΠοΙα ἃ 

ΟΒΏΔΥΥ ΤῈ οἰῃου δμα. Ηδ βύχϑῃρὶθα ὑπ οὔθ Ὀϊγὰ πα ρτε- 
βρηΐθα Ἃῃη6 οὔμου ὅσ θυ Αμπα ἰῆὴ6 δ. τηϑια δἅνόΐτθ, δηᾷ, 

ὈΘΠΟ]α, τὖῦ ψὰ8 ἃ ἀγθϑη. Βαυαὺ πομθ ὑπ86 688 ΠΟΥ “βριγὖ νὰ 
ὑγοι 164 ’ πκὸ ῬΏδγδοθ 5 ἀπμάθυ ΒΊΠλ1]8Ὶ οαἰγσουατηθύϑησθθ. Ἀπ 
γ76}} τιρὴῦ τ Ὀ6. ΕῸΓ ποῦ ἰοηρ δέ ἤΘῚ ἰονθὺ αἸθα, δῃᾷ ἴῃ 
ΟΟΌΒ6. οὗ 6 8586 ψὰ8 οοθὰ δηὰ ψο ΟΥ̓ ὕῃ6 βύγδῃρθ γου ῇῃ 
ὙΠΟ 51η1|064 δὖὺὸ ΘΙ 1ῃὴ ἢΘΙ ΒΙ6θρ, 8 ψ ΠΟΙ) 886 τϑοορηϊΖθοα 
Ἰτητ θα] ύθΥ οἢ βθϑίηρ' ἤϊτὰ 1η τθ8] [1{6. 

ΤῊ ΒΌρουβυ 0 15 Μγ6}}- πον 1 ΕἸΠρΊΘηα. (ἝΟἸγ]5 0 ΨΙ8ἢ 

ἴο 566 ὑμὶν [αΐυγθ ὨυβΌδηα 5. ἃ΄Θ τη ὑῃ6 ἢϑὺϊ οἵ Ρ]δοϊηρ' ἃ 
ῬΙθοΘ οὗ σψϑααϊηρ-οαῖκθ ὑμάθυ {Π61} Ρ1]ονγ8 “8ηα οχύγϑοι]ηρ' 
ππαρίιαὶϊ αἀγθϑιὴβ ὑμογθίγοιη, 85 Μτ Μοιθαιϊῃ σψου]ᾶ 588. 

Τὴ βοιηβ ραιΐβ οἵ Μδοβαοῃΐδ, 88 Θ᾽ μϑίϊβύα, ον Νονν Ὑ ϑαυβ ἔνθ 
ΙΏΘ ΟΥ ὈΟΥΒ5 δηθὰ ψη ἢ Ὀ6118 (ῥδοιιδαγῖα) 9ὸ δουῦ τηϑἰὶηρ 

{π6 πϊσῃὺ ΠΙάθουβ, ῬΥΘΘΌΤΩΔΌΪ Μ] ἢ ἃ νον ὕο Πρ ὐθηϊηρ ον] 

ΒΡ 5. ανᾶγ. Α 51121181 οὐβύοτη 1 οὔθου αἰδβύγιοῦβ ρΥθν81}8. Οἢ 
Νονν ὙθδιΒ 1)ὰγ τἰ861. Ἐπατ]ν τὰ ὉὍΠ6 τηοσηϊηρ, ἤθη {6 ΟΠ αΤΟὮ 

Ὀ6115 ἃ16 ΥἹΠΡΊΩΡ' [ῸΓ ΟἹ]. ΒΘΥΨΙΟΘ, ΡΤΟΌΡΒ οἵ δ8. γὰ ἃρ 8πα 
ἀονὰ 0.6 Βίγθοῦβ ψιῦἢ) ΒΌ1ΟΚ5. Οὐ οΌΒ ἴῃ ὑΠ 611 ἤϑηα5 δηα Κποοῖκ 

168 Ῥθορὶβ ὕγρ, οὐγίῃρ: “Ηθδῦ δηά ἸοῸῪ ἴο γί Μὰγν δύ Β881] 

ὈΥΙΠρΡ Ρἰοπίν οἵ ψῇηθδῦ, ΡΙΘΏΌΥ οἵ Ὀδιίθυ, δα ὈΙθαὐΥ οἵ οὨΠ]αΥΘη 
ἴο γ6}" (Γειά, χαρά, κὴ ὁ “Αἱ Βασίλης πολλὰ σιτάρια, πολλὰ 

κριθάρια, πολλὰ πηδούδια), ἅμα ρογβιϑῦ 1ῃ ἀοΙηρ 80. πῈ01] ὉΠ 6 ΎΥ 
ἢδγο τϑοθινϑα ἃ ρἸΠ: το] 8, παΐδβ, ατὐν ἤρσβ δὔο., 10} ὕΠΘΥ ἀδροβιῦ 

ἴῃ ἃ Ὀαβίκθὺ Οὐ Ὀᾶρ' ΟἈΡΥΙΘα [ῸΥ τῃ6 ρᾷγροβθ. Α τϑίαβαὶ ἴο τοναγα 

ὉΠ 686 ΠΟΙΒΥ͂ γΧ16]- ΊΒΉΘΥΒ ὈΓΙΠΡΒῈ ὉρΡΟὴ ὉὍΠ6 Ἰητηϑύθβ οἵ ὑῃ6 ἢουβθ 
[ῃ6 τονθύθθ οἵ ἃ Ὀ]θββιηρ [Ι͂Ιἢ βοὴ αἰϑύμοῦβ ὕῃ6 βί10 Κ5. ΔΓΘ 

1 ΤῊϊ5 γουΐῃ 586 Κηθν ἴο Ὀ6 ἴη6 ΑΠρθ]ὶ οὗ ϑρδίῃ. 

2 Ορ. {86 οἹᾶ Ἐρ]Βἢ Βηχονοίϊαθ οαβύοιῃ : “Τ᾽ ὈΟΥΒ ρὸ χουηα ἴῃ 5118]] 

Ῥϑυῦϊοβ, Βοδδθᾷ ὈΥ 8 ἰθδάθυ, 0 ρόοθθ ὋΡ ϑηῃᾷ Κῆοοκβ δὺ 086 ἀοου, ἰδαυΐπρ Ὠΐ5 
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Τρ δοθα ὈΥ ρυθθῃ ὈΟΌρΡὮΒ οὗ ὑπ οοσῃθὶ οὐ ὑμ6 οἰϊνο-ῦχθο, ψιῦ ἢ 
ΒΟ ὕἢθ ὈΟΥΒ Τουοῇ 8411}  οτη ὉΠΘΥ τηθϑύ, βΒῃουαθιηρ, “ δοογνα 
ϑοογυα ' (Βαυϊρατίδῃ ἴον “ Ὀουρ5᾽), ΜΔΥῪ 1 βαϊαῦθ ὕῃθε ποχῦ Ὑϑᾶγ 
αἰδὸ ψιῦῃ [ῃ6 8οογυα." ἼΠοΒβ6 ῆο ἃ ὑῃπ8 βαϊαῦθα ῥϑδύ ὑγιθαῦθ 
1 ΘΟ ΟΥ̓ Κηα. 

ΤῊΘ βρύθϑῃ ὈΟυρὮ 15 Ῥσχοθϑν δὴ θυ] οὗ βαττΊοΥ {ταϊῦ- 

[Ὁ] 685 δηα ἰ1ξ6, 85. οοηύγαβδίθα ψιὺῦ ὑῃ6 ἀθαύῃ! Υ ὈΘΙΥΘΏΠΘΒΒ 
οἵ ψιμίουὐ Βυῦ Ὁ.6 ποΙβ65 δϑῃηα ὑμ8 αμύιρ ψιῦἢ οἰ 5 ΙΩΔῪ 

ΤΟΙ. Ὀἰϑαβιθῖν 6. δϑουϊ θα ἴἤο ὑη6 Ὀδιιθῦ τὼ ὑμθ “ δὐμογθδαὶ 

γηϑιῦθυ Δ 1ὐγ᾿ οἵ Βριχῦβ δα Ὀ6 οοαρδιθα ὕο δηδίοροιβ ργϑούῦϊοθϑ 
σαγγθηῦ δ οηρ βᾶναρθ τσθΒ: ὕμθ Αὐβύγχϑ! θη 0. “ΘΗΠΌΒΔΙΥ 

ἕο] ον υβ ὈΘϊπα Ὠϊμα, δυτηθα 1 ἃ ροοα βύοοῖς οὗ ροίβῃοχσαβ. θα [86 ἄοογ 15 

ΟΡΘη θα [86 ΘΟ ΒΙηρ8: 

Α-ΒΏχΟν ἢ, 8- ΒΒ νη, 

1 Ὀ6 Θοϊμῃθ 8-ΒΏΓΟΥ  ; 

Α ρίϑθοθ οὗ Ὀγοϑδα, ἃ ρίθοθ οὗ οἤθϑβθ, 

Α Ὀ1 οὗ γοῦν ἔδὺ Ὀβθοῃ, 

ΟΥ 8 α188} οὗ ἀουρῃ-παΐβ, 

ΑΙ] οἵ γοῦν οὐ τηδκίηρ, οἷα. 

Βοιμθύιηθϑθ Ὧ6 σοίβ ἃ ὈϊΪ οὗ Ὀγχθδα διηα οἤθϑϑθ, δηᾶ δὲ βοῖθ Ὠουβοβ 6 15 ἰο]ἃ ἰο 

Ὀ6 ρΌΠΘ; ἰῃ ΜὨΙΟΙ Ἰδύῦθ ο856, Ὠ6 68118 ἋΡ 18 [Ὁ] 5 ὑο βοπα ὑμὶν Τα 1551168 1 

8ι Ταῦ] ]ηρ Ὀτοϑάβια6 ρδίηβῦ [86 ἄοογ." ΤΠ} Βοοῖςξ 91} Τλαμϑ, ΝΟ]. τ. Ὁ. 289, Α1580 

ΑΒΗ- Νγεαπροβᾶδν, ἐδία. 

1 Ορ., δονθυοσ, {ῃ6 βοοίοῃ δαβίοιῃ : ““Ὅπ ὑΠ6 148 ηἰρὺ οὗ [16 γϑᾶν [ΠΟΥ 

(06 Ἐ᾽ 81.168) 81:6 ορῦ οαὐ Ὁ. ἀθοογβίϊηρ ὑμ6 Ἀοαβ6 ΜΙ ΠΟ]]γΥ." 4. α. Οδιηρθ 1], 

ϑιυρογείϊίειοηϑβ Οὗ ἐ6 ΗΠ σπίαπαβ απὰ 1εἸαγαβ ὁ} Θοοιιαπά, Ρ. 20. 

1 {8686 δϑιθουϑίϊοηβ: 086 Ῥγοοθϑβίοῃ οἱ {ῃ86 Ῥουβ, ὑπιϑὶῦ σγθθὴ θουρΡΉΒ, 

ὑῆοῖν ἀθιλδηα ἴοσ Ῥγθβθηΐβ, δηἃ ὉΠΟΥ͂ ἸΤηρΥθοδ 085 ἀρδιηδῦ ΠΟΘ ΤΟ γοΐμβθ, 6 

ΤΏΒΥ ΟΟΙΏΡδΙΘ ὑπ Μδγ 108} ββυϊν 165 ἴῃ ΝΥ δβύθγῃ Εασορο, οὗ ψ Βοἢ Μδμαμηματαΐ, 

αποϊθα ὈΥ ΜῈ ΕὟΔΖΘΙ, Βᾶγ) 5: “Τῆρθ6. Ὀορρίηρ ὈΥΟΘΘΒΒΙΟΩΒ ΜΠ Μϑυ- 665. ΟΥ 

Μαυ- ΟΡ Β ἔγΟμ ἀοοῦ ἤο ἀοοΥ δα ΘΥΘΥΥ ΏΘΥΘ ΟΥΡΊΠΔΠ1Υ ἃ βουϊοὰβ δηᾷ, 80 ἴο 

ΒΡΘϑίς, βδουϑιηθηΐδὶ ΒΡ ΕΠ ϑη66 ; ῬΡΘΟΡ]Θ γ68}0 θο!]ονθα ἐπδὺ η6 ρσοᾶ οὗ στον 

ὙᾺ5 Ῥγθθθηῦ ΒΘ ἴῃ {π6 Ῥουρῃ." “1ὴ οὐμοῦ ψογᾶβ, 86. ΤΩΙ 85 

Τορδγαθα ἢοῦ ἃ8 δὴ ᾿τπηᾶρθ Ὀαῦ 85 85 δβοῖιδ] γοργθϑθηὐδῦνο οὗ [86 βρὶ τ οὗ 

νορϑύθϊοι ; Ὠθηοθ 86 ΨΊΒἢ ΘΧΡΥΘΒΒοα ὈΥ͂ {π6 δὐὐθμαδηβ οὐ 86 Μϑγυ-τοβο δηᾶ 

186 Μαγ-ἴγϑθ ὑμδύ ὑοβθ ΨἜῈΟ τϑίιβθ θη ρΊ 5 οὗ θρρβ, Ὀδθοη, δηᾶ 80 Του, 8 Ὺ 

ἈδνΘ ὯῸ ΒΏΒΥΘ ἴῃ [6 Ὀ]Θββίηρ ΜΏΙΘῊ Ὁ 15. 1 086 ῬΟΥΘΥ οὗ ὑπ6 1ϊηϑτϑηῦ ϑριτὶξ 

ἴο Ὀρβίον.᾽" Ὑ{}ιὴ᾿ αοἰάεφῃ, Βοισῖ, νο]. τ. Ῥ.. 212, ΤῊΘ Β81η6, ΟΥ̓ ἃ ΟἸΟΒΟΙΥ ΒΙΤΑΪ]8Υ 

οχριηϑύϊουι τηϊρῦ Ὀ6 οχύθηορα ἰο {π6 ὈΘΟΡΊΠρ' ΟΥ̓ ““ βοοά!ϊηρ᾽ ᾽᾽ ῬΥΟοΘ5ΒΙ ΘΒ οὗ {86 

180 οἱ ΜάδγοΙ, οἵ {890 Εἰϑαβύ οἵ Τιᾶζαγαβ, δηᾶ οἵὁἨ Ῥβϑ]τὴ δαηᾶδν, δ᾽ γ αν ἢ οὐϊορᾶ, 

85. 611 85 ο ὑμδὺ οἵ [6 Ἐραβδύ οἵ δύ Φομῃ (98. 708) ἴο Ρ6 ἀρθβου θᾶ ἴῃ {88 
5864} 68]. ΤΏΘΥ 811] Βᾶγβ βοιῃβ οὗ ῃ6 τηϑῖῃι ομδυϑούθυ  ΒΌ105 ἢ Θοτητήο, ὉΠΟΌΡῺ ἐμ 

“ἐ ΒΟ ΡὮ ᾽ ἄορσβ ποὺ ἤσαγα ἴῃ 81] οἱ ὑμθη. 

Α. Ἑ᾿ 6 



89 “αοροαομέίαην ἢ οίκίογο 

ἀτῖνο ἔγοιῃ {Π6 }γ τα βὺ {ῃ6 δοοαγηυ]αῦθα σῃοβίβ οἵ ὑπ ἰαϑὲ γϑδιβ 

ἀοδά, ἴὉγ δχϑιηρ]θ, οὐ 850}}] Ῥϑύῦθοσ, 088 (ὐο]α οαβῦ ἤθρτοθθ ὯΟ 
«πο ὑϊὰθ ἤο πὴ ὕὰση οαὖὐ ἰδ οἷα 5 πα ὑογομθβ ὧο ΑΥγΘ 

{868 601} βρι γι δ ἔγοτα {861 ὑονν8.; Ταβῃϊηρ' ϑροαῦ ϑηα Ὀθαύηρ ὑῃ8 

81}, ἢ [γϑηύῦϊο Πον]]ρ.᾿ ἢ 
ΑἸΥ̓ΕΥ βΟΥΎ]ΟΘ 816 Θχοδϑηρθα [ἢ6 Θυβ ΟἸΠΔΕΥ͂ ΊΒΠ65. “ ΕῸΓΣ 

ἸΔΏΥ γθ 815" (Κἢ ᾿ς ἔτη πολλά), δηαὰ τὉΠ6 ΡοΥ5, Βοαϊηρ οἶϊνθ- 

Ὀγϑηοθθθ 16 ὑῃ6 1 Ὠδηαβ, νἱϑιὺ ὑῃ6 νϑι]οῦβ ΠουΒ68, βιηρίηρ “ΤΠ6 
Β811Δα οἵ δῦ Β8511} (Κάλανδα, Κόλιαντα, οὐ Κόλυντρα τοῦ “Αἱ 

Βασίλη)---ὃ. βοιηθν δῦ Ἰποοηβθαιθηῦδὶ οοιαροβιύίοῃ, οἵ ΜΏΙΘὮ 

0ἢ6 [Ο]]Ο Ωρ 18. δ ΘΧΘΙΏΡΪΘ. 

ΕἸγϑὶ οὗ {μ6 τηοῃθῃ, δηα βγϑὺ οὗ ὕΠ6 γϑᾶγ; τὰν ἰῦ γῬΥΌνγΘ ἃ ὨΔΡΡΥ͂ Υϑ8] 

δύ Β851] 15. οοιαϊηρ ἔτοση (ὑδοϑδγθᾶ, 

ΗΘ 15. ποϊάϊηρ ἃ ριούσσα δηα ἃ ὈοΟΪ ; ἃ ὈΟΟΙ πα 8 1ΠἸΣΠΟΙΉ. 

ΤῊΘ ἸπἸῇοσ υοῦθ 8η6 ὕμ6 ὈοοΪς βΡΟ[Κθ. 

«Ὁ 1ηΥ 881), ἰῸσω ψθμοθ ἃγῦ ὑποι οοηϊηρ, ΌΤΩ ΜΏΘηΟΘ. ἃὺὺ μοι 

ἀθβοθπαϊηρ ὁ 
“«ἘΤΟΠῚ ΤΩ Τηούμου 1 ἂπὶ σοπλϊηρ, ὕο ὑδθ Βοῃοοϊπηδδύοσ 1 ϑῖὰ ροΙηρ.ἢ 
ὉΟἴαν ἃηα οϑῦ, βῦϑυ δῃα αὐίηϊς, δύαυν πα βίηρ απο τ|3.ἢ 
«Τ χὴ ἰθαυηθα ἴῃ ὈΟΟΪς-ἸΟΥΘ : ΒΟΩΡΒ 1 ΚΟ πού. 

«Ἴησ6. ὕπο τὺ ὈοΟΪς-]θα θα, τοῦθ ὰ8. ὕῃ6 δ]Ρῃ8-Ὀοὗδ.᾽" 
Ἦδ ᾿ἰϑδηῦ ΡΟᾺ 815 βἰδῆ ὕο σϑοῖϊὺθ ὑῃθ δἱρῃδ- οῦδ. 

Απά, Ῥδμο]ὰ ! ὑπὸ βὐδῆϊ, ΟΥὟ ὑδουρη 1᾿ὖ ψᾶϑ, ραῦ [Οὐδ ρΊθθη ὑνψ]ρϑ. 
Απάᾷ ἀροη 105 γουηρ ὑν]ρ5. [1010 ὈΙΤΑᾺΒ 016 βιηρίηρ, 
Απα Ῥοηθδαύῃ, αὖ 15 γουπρ τοοῦϑ, ΒΡΙΏΡΒ ΘΙΘ ΤΊΡΡΙΙηρ, 

Απὰ {86 ρεαιυαάρσοβ τϑρϑϊρθα μι μον ὅο ἀγηὶς τι ὑμ6 110016 Ὀἰγάβ, 

Απμᾶ 811] σίηροα ὑίηρδ, ονθὰ 6 γοιῃρ ἀΟΥ̓ΘΆ, 
ΤΏΘΥ 411 {61} οἷδννβ τι ταῦθ, δπα ΘΙ ]ΏΡΒ ΜΙ τησβῖς, 
ΑΠΑ͂ [Π6Υ ΒΡΓΙΏ]Π]Θ. οὐὐ ἸΟΥ, Τ]ΔΥ 18 ὙΘΔΥΒ Ὀ6. ΤΩΘΏΥ !3 

ΤΊ 6886. σᾶγΟΪβ 1 806. ὈΪδοθβ 86 Βαηρ᾽ ὈΥ͂ ἰδηύθτη- ΘΘΓΙΉρ᾽ 

Ῥουβ οὐ ῃ8 οὐθ. Τῇ ουβίοπη ΘΟ Θθρομ 8. ὕο {6 ργϑούϊοθ οἵ 
Ἐυβδιθη θοΥ5 ῆο οα Νοὸν Ὑϑαιβ ἔνθ “ροὸ δϑουύ ἔτοιῃ Ποῦδβθ ὕο 

Ὠουβο βοαύνουϊηρ σταὶῃ οἱ αἰπδγθηῦ Κιμάβ, Ὀὰὺ ΟὨΙΘΗ͂Υ οδίϑδ, 
ΒΙῃρίηρ Ουδόηθυμίψα ᾿ψοδηι."" [Ὁ 15 8|80 1πὐθγθϑῦϊηρ ἴο ἢοίθ 

1 Πϑ]ου, Ῥγίηνϊἴυο Ο'ΐψιν6, νο]. τι. Ῥ. 199: ὁ. α, ἔτδζου, Τῆς Οοϊάση, Βοιισῖν, 

Ὑ0]. π|. ΡΡ. 70 [01]. ’ 

23 Πὴ6 ἰοχύὺ οὗ {18 βοῃρ ἰβ ρίνθῃ ἴῃ Α. Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον 

Χώρα,᾽ Ῥ. 88. Τὸ ρτθϑθηΐδ ἔθ ροϊηΐβ οὗ ἀΙ θυθ μι θ 6 τόσα [16 νγ611- ΠΟΤ ὙΘΥΒΙΟΏΒ 

Ῥ]5η6α Ὁ ῬΑΒΒΟΝ (ΝοΒ. 294, 296---8, οἰο.). 

8 Ἠδ]βίοη, ϑοη98 ΟἹ δια ᾿ἰπιιδβδίαπ Ῥοορία, Ὁ. 202, 
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ὑμαῦ ὑ88 ῥγθϑθηΐβ ἢ ὑΠ6 ΒΙΠΡΘΥΒ ΓΘΟΘΙνΘ ΔΙῸ ΘΟΠΒΙἀοΥΘα Ὀγ 
Βυβθίδη τυ ο] οσΊϑίβ 88 “ βύδησίηρ ἴῃ θὰ οὗ ὑΠ6 ο]4 σοπίγιθα- 
ὉὈ]ΟῺΒ ὑονγα 8. ὃ 58 ΥἹ ἔσθ ὕο 6Π6 ρα 5.1 

Ϊὴ οἱαθὺ ἀδὺ8 ρᾶγ8)}}6] ουβίοτηβ ΨΘΥΘ σασγθηῦ τη ϑοουϊδηα δηὰ 
ὑπΠ6 που οἵ Εηρ]απα. Βαὺ 1ηϑύθδα οὗ οἸνϑ- θοαρηβ ὑπ6 νἱβ υο8 
804 ὅο ΟΔΙΥΥ Τουπηα ἔγοη ἤοῦβα ὅο ἤουβα ὑμ6 Ἰζαξδαῖί δοιυΐ 

δάογηθα ὙΠ] ΓΙΌΟΏΒ, ν]Βῃ1ηρ [ῃ6. 1 Δ ΟϊδῦΒ. ἃ ὈΓΟΒΡΘΙΟῸΒ 
γϑαΣ, δηα ὈΘρΡΊΩρ ἴοσ ἰῃ6 ψῃθγθ 8} ᾧο Η]}] 10. ΤῊΘ ΒοῃρΒ 
8180 Ππα 861} σουηίοιραυῦβ τὼ 6 Νονν Υϑδ. οδῖοὶβ οὗ πουὺῃ 
Βυιύδιῃ. 

ΤῊΘ αὖν ΠρΒ δηά οὔμϑυ βυϑϑῦ ὑΠΊΠΡΒ, Βυμ 0015 οὐἨ ὨΒΡΡΙΠ6Β5, 
ὙΠΙΟ. 8ἃ1΄Θ οἼνθη ἴο [ῃ8 ὈΟΥΒ Οἡ 18 αἀδΥ, τηὶρὴῦ Ῥϑύθδρθ. Ὀ6 

ὑγϑοθα ὕο {η6 Βοδηὴ Νον- αν Β ρΊ 8.3 

Τ|6 διὰ οΓ" Χαναάν. 

ΕΑΥΪΥ τῃ ὑἢ6 τηογηῃϊηρ 1 15 ὑῃ6. οὐβύουῃ 1ῃ βοὴ αἰϑύγιοίβ οὗ 
Μδοραάομῖα ὕο σατεν Μψαῦθι' ἕγομη ὑΠ 6 ἰοαπύαϊη τι ποαῦ βροϑακίηρ---- 

“ ΘΙ] Θηῦ νγαύου ᾿--πϑηα ὕο ῬρΟᾺΣ 1ὖ ουὐ θϑογοβδ ὑῃ6 γαγὰ δηὰ ἀρ {86 

βύδϑι5, ΘΧΓΘΘΒΙηρ ΟΥ̓ }18 ϑγτηῦοὶ ἢ 6 ψιβῇ ὑμδῦ Ὁῃ6 [16 οὗ Ὁπ6 

ΤΆΥΩΊΥ ἀασιηρ' ὕ6. Ποὺ γ8 8} ἸΤΩΔῪ ΓΤ 88 ΒΙΩΟΟΥΠΪΥ 88 ὑῃ6 νγϑῦθι 

1 ἐδ. ». 206. 

2 ΟἿ οἵ βθιω, ἃ ΟἹοποθβϑίοβ στο οοχηροβίψοη, ὈΘρϑὰ : 

ὝΥΑΒ5811} ψ855811} ΟΥ̓ΘΥ ὑ86 {οΨΏ, 

Οὐγ ἰοδϑὺ 1Ὁ 156. ψϊΐθ, ΟΟΥ 816 1ὖ 185 ὈτΌΜῃ : 

Οὺν ὈΟῪ] Ὁ 15 τηϑᾶθδ οὗ [6 τηβϑρ]ϊπ {{66, 

ὟΥ8 Ὀ6 ρσοοα [6] ΟἿ 811: 1 ἅσιηῖς ὅο 866. 

Α 5011] ΟἸΟΒΘΥ Ῥᾶγ8116] 15 οἴθγρα Ὁ. 81 οἹ ἃ ΕἸ ὨΡΊ1ΒῊ ΟὨ]] Θ᾽ ΒΚ Βοηρ : 

ΗΘΥΘ ἵὔ.Δε ΘΟΙῺΘ ὃ ΨΆΒ581Π1ηΡ', 

Ατηοηρ [6 ἸρᾶνῈΒ 80 φ,ΎΘΘΏ, 

Ηδγθ Μ͵Ὸ Θοὴ8 ἃ ΔΈΟΙ Ωρ' 

5ο ἴδιν ὑο Ὀ86 β66ῃ, 

ΟἼογιιδ, μονα δῃηᾶ 1ΟΥ οι ίο γοῦ, 

Απᾶ ἴο γΟῸΣ ψ8856] ἴοο, 

Απᾶα ἀοἂ Βεμᾶ γοὰ ἃ ὨΔΡΡΥ ΝΕ ΥΘΒΥ, 

Α Νὸν ΥὙθ8 0, οἷο. 

ΤῊ Βοοῖς οΓ αψξ, ν0]. τ. Ῥ. 28. 

3 Ονιᾷ, Ταρῖ. τ. 188. 

6---2 
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βονβ. Τπ6 Ηρ ]δηἀθυβ δδὺ ἴῃ ΟἀδῪβΒ ΡΌπΘ ὉΚ ᾿παυ]ροα 1Ἰη 
τηγβίθσϊουβ νϑῦθυ ἀγασγῃ ουὐθγ- ἱρὴ ἴῃ ΒΟ] θη 81||6η66, οἵἩ ΒΊΟΝ 
811 0Ὁη6 τη θυ θο 5 οἵ Ὁπ6 Βουβϑῃοὶα ἀγϑηΐς, μα τὺ ψΙοἢ ὑΠ6Ὺ 
ὙΘΙΘ ΒΡΙΙΩΚΙΘα, ἴῃ οΥάθυ ἴο [ὈΥΠΠῪ ὑμπϑιηβοῖνοθ δρϑιηδὺ [6 

αὐύδοκβ οἵ νιύοῆθβ δῃα ἀθιηοηβ ἀστηρ' 06. Θηβαϊηρ' Υ68Υ. 
Απούποι. βαρθυβύιμιουβ ουϑύοτη ὈΘΙΟΠΡΊΩρΡ ὕο ὑ}18 ΑΔΥ 18 ἀ6 

ἴο ὕμ6 Ὀθ θῇ οἵ ὑῃη6 Μϑδοθαοῃ]δῃβ 1 [Π6 ροοά ΟΥ̓ 1}] 1 ἤπθποθ οὗ 
0ὉΠ68 “ ἢτϑὺ ἰοοῦ. Ηδθ οΟΥ 5856 ψῃὴ0 δηὔθιβ ἃ ἢοβ6 ἤγϑῦ 15 ΒΌΡροβϑα 
ἴο Ὀγηρ Ἰηὔο 1Ὁ ροοα οὐ Ὀδθα ἰποῖκκ ἴον ὑῃ6 ψῇοὶθ ὑνθὶνγθιηομίῃ. 
ΤῊ Ὀδ ιοῦ ρῖνθθ Τ156 0 ἃ ΟΟΠΟᾺΒ. ΟὈβουνϑηοθ. ΤῊ νἹΒΙΌΟΥ 

Ῥθίοσθ ογοββίῃρ ὑῃθ ὑθμγθβῃοα ροΚβ ἂρ ἃ βύοῃθ---[οκθη. οὗ 
ΒύΓΘΏΡΌΝ,-- ΟἹ ἃ ΡΊΘΘη ὑν]ρ---ΘΙ  ὈΪθ οἵ ἤθα ἢ δηα ἔταϊα!- 
ὯΘΒ5,---ϑηα ἰᾶγϑ 1ὖ Οη. ὕὍπ6 Ὠραῦίῃ. Ηδ αἷδο ὈγΩΡΒ ψιῦθ Ὠ]τὴ 
ΒΟΙΏΘ. ΡὙΘΙΩΒ οὗ δ] ὺ ψῃϊοῆ ἢ6 οδβύβ ἴηὔο ἰἢ6 ἤδηγθβ, δηα [ἤθῃ, 

Βαπδύψηρ Ὧν ἢ. Πγ6-5146, νυ Ί8Π65 15 Ὠοβίβ “8 ῬΥΟΒΡΘΙΟΊΒ ΥὙ68Γ, 

ὃ ῬΙΘΗὑ1 ἃ] ΟΥΟΡ, ἃΠα τϑὴν ὈΪΘβϑίηρα᾽" (Καλὴ χρονιά, καλὴ 
᾽σοδιὰ καὶ πολλὰ ἀγαθά). ΤΏθη, 85. ὕΠ6. ρΊΔΙη5. οἵ βαὶὺ Ὀαγϑύ 

δια οὐδ Κ]6 τη 6 ἤτθ, 6 αὐΐογβ ὕῃθ [Ὁ] οννιηρ' ααδιηῦ ἰοσιμαΪδ : 
9Α5Β. 1 δῖ βιύθιηρ',, ΘΥΘῺ 80 ΙὩΔΥ͂ 510 ὑῃ6 ἤδη δηα σι ὑῃθ 
ορρβ. ΑΔΔβ 0}18 8810 βρ]108, Θνθὴ 80 Ὠ]ΘΥ͂ 5010 ὑπΠ6 ορρϑ οἵ [ῃ68 
ΟἸποἸκρ ἤθη δα ὑῃ6 οὨ]οἸκθὴβ. οοηθ ἔοσίῃ " (Ὅπως κάθουμαι 
γώ, ἔτσι νὰ κάθηται κ᾽ ἡ ὀρνίθα νὰ ζεσταίνῃ τ᾽ αὐγά. “Ὅπως 
σκάζει αὐτὸ τὸ ἅλας, ἔτσι νὰ σκάξουν καὶ τ᾽ αὐγὰ τῆς κλωσ- 

σαριᾶς καὶ νὰ βγαίνουν τὰ πουλιά) Ιτπὰ βοῃηθ νΠ]Π]ᾶρθβ, ΚΘ 

ῬΙΑΥΙ, ὉΠ8 ψ]ΒῊ ὕὑδῖκθβ ἃ ΒΡ. Υ αι δθυθηῦ [ΙΟΥΤᾺ : “85 τλϑην ΒρΘΡΚΒ 
ἢγ ἴγοτη 0ῃ6 βρ!1ὐὐϊηρ' βα]ῦ, 80 ΤΩΔΩΥ͂ ΟΠΙΟΚΘῚΒ ΤΏΔΥ 6. Ὠδύομθα 
ὈΥ ὑμ6 Ὀγοοάϊηρ' ἤθη. [π ΘΟὨΒΙΒύΘΠΟΥ ἃ Πα ΥὙΘΔ]15016 νΙ ΜΙ Π 688 10 

ψγου]α ποὺ Ὀ6 ΘαΒΥ ὕο τηϑύοῃ 686 διοὺβ οἵ [01]ς βυγω ]]181η. 

ΤῊΘ βαὶῦ οδϑῦ Ἰηῦο ὕὉῃ6 ἤϑιῃγθβ τὺ Ῥϑυϑ08. ἤδνθ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ 

Ῥθθὴ τηθϑηὺ 88 ἃ 5801 66 ὕο ὑῃ6 ϑῃοθβύγαὶ Βρισὺβ οἵ ὑῃ6 ἴϑιμιϊυ, 
δα ΤΩΔΥ Ὀ6 ἃ Βυχνιναὶ οὗ {86 ηιΐοα 8αἴϊ5, οἴϊογθα Ὀγ ὑπ Βοχηϑῃβ 
ἴο ἋὋ6 ἀριῆρα βμδᾶθβ οἵ ὕμῃθ αἀθδὰ αἀυσίηρ ὑμ6 βαθὺ οἵ ὑπμ8 
αγθηίαϊτα. 

ΤῊΘ ΟΘΥΘΙΠΟΗΥ͂ 15 ΚΟ ἃ8 ποδάρκιασμα. ΤῊΘ ὈγΟΒΡΕΥΟΥ 

ΟΥΓ ϑανθυϑιῦυ οἱ ὑῃθ δουβθῃοϊα ὑπγοῦρῃ ὑῃ6 γϑϑγ 15 δύίιθαῦρα 
ἴο 86 ἸοκΥ οὐ ἀμ] οὶ “ ἰοοὔϊηρ᾽᾿ (ποδιακό οΥ ποδαρικό) οἵ {Π6 

1.Α. Δ. ΤΓουσίου, "Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ ΡῬ. 89. 

23 Οὐἱὰ, Καϑὶ. τι. 414. 
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νΙΒιῦοΥ ηὴ0Ὸ ψγὰϑ ὑῃ6. βγϑῦ “ὕο βοῦ [οὐ (ποδάρκιασε) νιῦμη {86 
ἢοῦβθθ. [1115 γ086}} [Ὁ ὕῆγοβϑθ ψᾷο 616 να ὑπ θιηβθίνοβ οαγβοα ψ]ῦἢ 

ΔῊ ἈΠ] ΟΚΥ ἰοοῦ ὕο το γα [του νἹΒΙ Ὁ] Ώ ρ΄ ΟἹ 0018 αἀδΥ. 
ΤῊΘ τᾶάθῶ 185 8ἃ8 οἷά 85 ὑῃθ Βοοῖὶς οἵ Οθῆθϑιβ δα ῬΟΒΒΙΌΪΥ 

ἀουινθα ὑμθηθθ. «(068600 1η βούϊιπρ ἔουύῃ ὑπ ὈΪ]θθϑίηρθ ΠΙΟῆ 

δοοαθα ὕο Ἀ18 ἀπο]6 ΤΆ δη 5᾽η6 ἢθ 101η66α ἢ18 Ποιιβθ 14, ἰαΥϑ 

ΒΙΎΓΘΒΒ ΟΩ ὕῃα σοοα ἰποῖς ἀπα ο τη: “{μ6 Τιογα δύῃ Ὀ]Θββθα 
ὍΠ66 51Πη66 ΤΩΥ̓ ΟΟΙΙηρ " (ΗΘΌ. αὐ ητν ἤοοΐί, δορί. ἐπὶ τῷ ποδί 
μου). 

ΤΏΘΙΘ 15. ἢ0 Θυιάθησθ ὑπαῦ ὑῃ6 δηῃηοιθηῦ σοὶ θη ογύϑιηθα 
ὃ. {π|τ6 ΒΌΡΘΥΒΟΙΙΟΙ, ὉΠ]6 58 ὑἢ 6. θριὺῃθῦ “" ἴδιν οοῦθα ̓  (κἀλόπους), 

τηθη) οηθα Ὀγ δυ!α88, 18 ὑδίκθη ὕο τθϑῃ “ψιὺ ΡΟΟΩ, ΟΥ̓́ΘΒΡΙΟΙΟΌΒ 

[δοὺ,᾿ δὴ τηὐουργθύθθιοῃ ρου θοῦ ΡΟϑ51016, θὰ Ὁ ΠδγαΪν ϑαηοϊθηῦ 
Ὀγ 1561} ἴο Θδϑύδ ὉΠ5} ὑΠ6 Ῥγθνδίθηοθ οὗ ἃ Βα ρϑυβυιιοη." 

ΝῸΟΓ 15 Ὅ.6 ἀγθδαὰ οἵ οοιϊγθυβ οἵ 11} οὐχθῃ σοῃῆηθα ὕο {815 
ῬδυθΟΪΔΥ αδὺ, ὑπουρ, οἵ οουγθθ, 86. 6ΥἹ] 18 τηοϑὺ Β0ΓΙΟΌΥ 
σαδγαρα ἀρϑιηδὺ δὖὺ ἢ 6 ὈΘΡΊΠΗΙηρ οὗ [ῃ6 πϑνν γϑῶγ. ΤῊΘ βϑιηθ 

ΟΙΏΘΩ 15 ἰϑίκθη ἴτΌΤὴ ΘΥΘΙῪ ΥἹΒΙΌΟΥΙ, ΠΘ  -ΟΟΠΊΘΓ, οαθϑῦ ΟΥ βϑουνϑηῦ, 
πγουρμουῦ 06 γϑᾶρ. [Ὁ 18 Θβρθο οί! ν οὐβουνθα τὼ ὑῃ6 οᾶβθ οἵ 
ὃ ΠΟΥ γ-Ἰ] ΔΘ οοαρ]6. ΤῈ ὑῃ6 τηδῃ}β δῆ διγβ ἴϑίκθ δὴ θχοβθρῃ- 
ὉΙΟΏΔΙ]Υ͂ ῬΓΟΒΡΘΥΟὰΒ ὕσχῃ, 1᾿ὖ 185 5816 ὑῃαῦ ὑῆ6 ὈγΙ46 “ δὰ5 Ὀτουρπῦ 
Ὠϊτη φοοῦ ἰυο]κ ̓  (τὸν ἔφερε τύχη), δα 886 15 Βομοθίους ἢ τ- 
ῬΆΓαΘα ἃ8. ἃ “1ῈΟΚΥ ψοιήδη᾿ (τυχερὴ οΥ καλορρίζικη). ΔΔη 

ΘηΘΙοροιΒ Ὀ6]16Γ ὐύδοθθθ ἤο μ86 “ἢτϑὺ Βαπαϊηρ᾽ (χερικὸό). 
ΘΟΠΊΘ ῬΘΙΒΟΏΒ 8ἃ16 ρΊοα ψιὺ ἃ ροοα ἢδηά, οὔποθ ψιῦ ἢ ἃ 601] 
οὁη6 (καλορρίξικο δα κακορρίξικο χέρι), διὰ 8. ἰγδθβιηϑη 6Ο0ῃ- 
βίσαθϑ ὕῃ8 βοοθϑϑ Οὐ" ἔι] τὸ ὑηδῦ αὐὐθηαθ ἢ15 Ὀυβιη 685 ἀρ 

086 ἀδΥ τῃηὔο ὑῃ86 σοοα ΟΥ̓ 6Υ1] ᾿πῆἤπθποθ οὗ ἢ15 ἢσϑὺ σαϑθοιηθυ 1ἢ 
068 τηορηϊηρ. ΕΙΥΡΉΘΥ, ἃ ΒΡΟΏΒΟΙ 15 5814 ὕο ἤδϑγθ δὴ “Ὁ]ΌΟΚΥ 
Βαηα᾿ 1 ὕνο οὗ Ὁ16 οἰ] άγθὴ ΠΟ ἢ6. ἢὰ8 Πορθα ὕἤο οἢχιβύθῃ 

416 1 βιαςσοθϑϑίοη. Αἰ ΘΟῸΚ 18 δ’8ο β81 ὕο Ῥόββθ8δ ἃ “ Ὡ166᾽ ΟΥ̓ 8 
“παν Βαηά᾽᾿ (νόστιμο ΟΥ ἄνοστο χέρι) ΘοσοΥαΙΏρ' ὕο ὑπ6 αὐδ] ιν 

οὗ [15 αἸ5Π}65. 

1 ᾷρῃ. χχχ. 80. Ορ. ἐδ. χχχίχ. ὅ. 

2 ἘῸΥ 8ὴ [ἴηὐογοϑύϊηρ δοοοὰηῦ οὗ [ῃ6 Πγ8{-1οοἱ οὐδίογῃ ἴῃ δοούαπα 566 7} 6 

Βοοῖ; ὁ αν, νοὶ]. 1. ῬΡ. 28 [0]], 
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Τιυοϊ-]) αν. 

(Θεοφάνεια οὐ τὰ Φῶτα.) 

Ομ ῃ6 ἔνθ οὗ ὑπ6 ΕἸΡΙρῆδϑην ἃ ρϑηθγὶ οἰ θϑη]ηρ' 15 ΟΥΥΙΘα 
ΟἹ 1 ΘΥΘΥΥ ἤοιβθ, 16 δβῆθβ, ψΒοῇ δοοαμχαϊαύθα 1 ὑἢ6 
Πραυυ ἀυχηρ' ὑῃ6 Τ νον Π)ᾶγ8, ἃΓ6 ϑυψθρῦ ἀν ΔΎ 8πα δ]οηρ' ΜΠ 
ὑμθῖὰ ὑπ6 ζανκδηύζαυι, γὴ0 ἃγθ Ὀθ]θνθά ἤο Ὀ6. ὨΙαΙηρ' ὑῃθγθ. 
Ιὴ Ὁη6 δυθῃϊηρ ἃ Βρθοϊδὶ " Εριρῃδην-( δίς ᾿ (Φωτόπηττα), οοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠαΙηρ ἴο ῃθ6 οἷά ἘπρΊ8ὴ ΤΘ Ὁ} -ὐδἶκθ, 15. ργθρϑγθα, 
ΚΘΠΠΥ υπϊαοδ᾿ α ρΊΡ]8᾽ δι ἊΡ 8}1 πιρῃῦ τη {Π6 ἴοπα, ὑποιρἢ ποῦ 
ἀμτοιηϑηῦο, ΠΟρ6. οὗ βϑοίμρ' “ὑπ6 Ὠθᾶνθηβθ ρθη" (ἀνοίγουν τὰ 
οὐρανια). 18 ονθηὺ 15 θχρθοίθα ἴο ὕβϑίζκθ ρἶδοθ δ ἄδνῃ, δα 1Ὁ 
15. 614 ὑμαῦ 4}} νΊΒη 65. αὐὐοτρα δ ὑμϑὺ Ῥγοριυϊουβ τηοιηθηῦ Μ1]]} 
Ὅ6 1πδύϑηυ! σα] Ζθα. 

0} ὑμ15 ΟἸνιϑύϊδη Βα ρουβυ 1 0η ἸΏΔΥ Ὀδ6. ΟοοΙηρδιθα 8 
Μοβϑιητηθάϑῃ ργϑοῖϊοθ. Τὴ6 [Ὁ] ΟοΒ οὗ ἴη6 Ῥγορμθῦ οὰ {ῃ6 

271 οἵ ΒδιηδζΖδη οὔβοῦνθ ψ μϑῦ ὑμϑν 08]}} [68 “ Νιρῃῦ οἵ Ῥονεν᾽ 
(ἰοιϊ-ἰἰ- Κααν), [86 πἰσῃῦ βοῇ “15 σουῦῃ τόσα ὑῆϑη ἃ ὑπουβᾶπα 
ταοηῦμβ8. Τθδῦ πιρῃ, 85. Ψψ6]1 ἃ5. 8}} Ὁ. 6 ἴΟῸΣ ἈἸΡ 5. ἴγοπὴ Ὁἢ 6 
ΘΟ ὕὅο ὑμθ 2Θ00ῇῃ οὗ ὑμθ τηοηὐῇ, 18 ϑρθῃηῦ 1ἢ ῬΥΘΥΘΥ, 8πα [ῃ6 

Ὀ6]16 1 ῥσγονδῖ]β ὑῃδῦὺ αὖ 8 οοχίδιη, ὑποῦρ απίζηον, Ἰηοϊηθηῦ 

αἀατηρ ὑηδῦ ἰρηῦ “411 ὑῃ6 τϑαιθϑύβ οἵ ὑῆοβθ ψγῆο ἃγθ ἴουμα 
ὙΟΙΒΕΙΡΡΙΏρΡ 06 σγτϑηίθα "1---α Ὀ6]16Γ ὈᾶΒθα οὴ 0Π6 βαγτηρ οἵ [Π6 

ἸΚοιδῃ ὑμαῦ, “1ῃ ὑμαῦ πἰρῦ ἀθβοθπά 86 δῃρ6]8 δηα Ὁ06 Βριτιῦ ὈΥ 

ῬΟΙΙΒθιοη οἵ ὑμοῖν [οτα, οϑυγίηρ ΗῚΒ ΟΥΡάΘΥΒ ἸῺ ΘΥΘΕΥ͂ ΤηϑΌΓΘΥ, 
[Ὁ 15 ρϑᾶοθ {1}} ὕ8 6 στιβίηρ οἵ ὕμ6 ἀδνγη." " 

ΟἿθ 15. ΒΓΟΠΡῚΥ ὑδιαρῦθα ὈΥζ ὕὉμ6 οἷοβα βιται ιν οἵ ὕμ6 ὕνο 

ουδύομηβ ὑο βυαβρθοῦ ὑμαῦ Ὁ} 6 0188 18 8ὴη οἴβῃοοί οἵ ὑῃ8 οὔἹιθι---ἃ 
ὑθιηρύθἊϊοι ΓΘ ΠΟ Θα Β ΓΟΏΡΘΥ ὈΥ ὕΠ6 ὈΓΟΧΙΆΤΟΥ τὰ  ιοῇ Μοδϑιη- 
τηθάδηβ δηα Ὁ γιβῦϊδηβ ἤᾶνα ᾿ἰνθαὰ ἴῃ Μϑοθαοῃϊδ ΤῸ 80 ΤὩΘΗΥ͂ 
οοηὔασ168. Βαῦ {815 Ὠυρούῃμϑϑβιβ 15 ργθοϊυάθα ὈΥ͂ (ῃ6 ἰδοῦ ὑμαῦ 
ὍΠ6 βδ18, ΟΥ̓ΟἸΟΒΘΙΥ ΔηΔΙΟΡΌΙΒ, ΒΌΡΘΙΒΟΙ 0.8. οχιϑὺ 1ἢ ἰϑηκβ 

ὭΘΥΟΥ ὑχοαάθῃ ὈΥ Μομϑιητηθάδη οού. ἴΪὶῖῃ αβϑι ὑμθ Το  νο 

ΟΥ, ἃ5. ὍΠΘΥ 8.6 ὕθθυθ ὑθυηθα, ΗΟΪν νΘΗΙΠΡΒ 80ΥΘ6. ὈΓΡ ὉΠ 6 Τυβῦϊο 

1 ἐς Οἄνβδθαβ,᾽ ΤᾺ ἵπι ΕἰιγορΡο, Ὁ. 206. 

2 ΠῺς ΚοΙδῃ, τᾶ χοῦ. Αἰξαᾷαγ. 
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ΤΠ δϑϑοοιαῦθα στῇ 81} βογύβ οὐ ψοπαάθγίαὶ γονϑαῦϊοῃβ : Ὠιἀ θη 
ὑΡΘΑΒΌΓΘΒ 8 ΓΘ αἀἸ80] οβθα ἀαγηρ' ὑμδῦ ρογιοα, 6 ον -ὈΟΤῺ ΠΙνΙ1ὖν 
σΟΙ65 ἀο νὴ ἰτο ἤθδανθη δὴ ψΔΏΘΘΥΒ δοαῦ οὐ δᾶχγίῃ, ϑῃᾷᾶ, 

δῦονθ 811, αὖ τριἀπιρηῦ οὐ 6 δον οἵ ΟΜ υβύμηδβ δῃα {ῃ6 

ΕΡΙΡΉΘΩΥ “06 ὨθάνΘΗΪΥ ἀἋΟΟΥΒ 86 ΤΟ ΟΡΘΩ ; ὑμ6 τϑάιϑηῦ 
ΤΟΙ 5 οἵ Ρϑύϑάιϊβθ, ἴὸ ΜΏΙΟῆ ᾧμ6 ὅδὅαη ἀν] ]θ, ἀἸβοίοβο ὉΠ 61Σ 

ὈΓΘΑΒΌΓΘΒ;; [6 Μγαῦθυβ οὗ ΒΡΙΠΠΡΒ δα ΥἸΝΟΥΒ ὈΘοοῖηθ δηϊηδύθα, 
ὈΌΤΏ ἸηῸ ΨΊΩΘ, 8 ΥΘοθῖνθ ὃ ὨΘΘ]Ιησ ΘΙΠοΔΟΥ ; Ὁη6 ὕγθθθ ραῦ 
ἴουυ ἢ Ὀ]οββοιηβ, δημὰ ροϊάθῃ ἔα ΠΡΟ ἼΡΟῚ ὕΠΘΙΣ ὈΟᾺΡΊ 8. 
ΤΏ656 ᾿άθϑθ δύ αἰθὸ οοτωσλοη διηοηρ ΤΘαθο!Ο τϑοθθ. [ὺ ψ1]}, 

ὑπουθίοσθ, Ὀ6 βθϑὴ ὑῃδαῦ {16 τοοΐβ οὗ ὑπ6 6116 δηϊθυύαι θα ὈΥ 0ῃ6 
ΟἸὨσιβυδηβ οὐ Μδοθάοῃϊδ 116 ὕοο ἄἀθθρ ἤο Ὅθ6 ἀϊγθοῦν οσοπηθοῦθα 
ψιὺ ἢ ὑΠ8 ΒΙτ118 7 Ὀ6]16Γ 6] ἃ Ὁγ ὑμῖν Μομδιμηθάδϑῃ ὨθΙρΉ θΟσΠ5. 

ΤΩ ἀάνῃ οἵ ἴῃ6 Εἰδαβῦ 1056] 15. 1ῃ βοῦηβ αϊβίχιοίβ ἢ8|]6α ὉΥ͂ 

0ὉΠ6 ΟΥἾ65 οἵ ὑπ6 ὈοΥ5, ψᾷὸ τὰη δουαῦ (6 βύγθοίβ βΒῃουαθιηρ “ Εο! 

Εο!᾽ ΑΙἸΘΥ αἸΝΙΘ ΒΘΥΜΙΟΘ Ὁη6 ΒδΙ.6 ὈΟΥΒ ΡῸ τοπηα Ποχη ΠΟΒ6 
ἴο Βοῦβθ βἰηρίησ. Βαῦ Ὁπ6 ομϊθῖ οὈβθγνδηοθ οα 0615 ἀδὺ ἰδ ὕΠ6 
οη6 ἀδβουθα Ὀοίον. 

ΑΥΘΥ τηϑῦϊηβ 1 15 ὕπ6 ουβίοιη---ἤϑηάθα ἄονῃ ἔγσοτῃ 1ὴ- 
τ θτοτϑὶ δη Ια α1ὺγν ----ῦο ὑῃταβῦ βοῖὴθ οΩ6 Ἰηὐο ὕὉη6 ψϑύθυ: ὑδβ 868 

ΟΥ Ὅ86 τῖνϑυ, 1 086 ν]Π]ᾶρθ ΠΘΡΡΘηΒ ἴ0 Ὀ6 βιυυαῦθα ΠΘδῚ ΟὯ6 ΟΥ 
016 οὐμοι, οΥ, 1 ὕοο ἴαν ἔτότὰ οιῦθμοσ, ᾿αΐο ἃ Ῥομα οὐ ἃ νν8}}. Ηθ 
ὙΠ0 15 51 ρ76α οαὺ  ὕο Ρ]ΔΥ [06 ῬΓΠΔΟΙΡ8) ρϑτῦ ἴῃ ὑἢ 6 ῬΘΥΪΟΣΤΏΔΉΟΘ 
δἰ ΘΥΔΥΒ. ΓΘΟΘΙΨΘΒ ὃ ὈΓῚΖΘ [ῸΥ 815 ἸηνοΪ αἰΔΙῪ ΤΠΤ ΘΒ. ΤῊΘ 
ῬΘΥΒοὴ ὑμ5 αἸΒΌηρΡΙΒἤΘα. οδῃ ὈΌΥ ΙΩΒ] ΟΥ̓ Ὁν ρϑυτηρ ἃ 

ΘΎΘδίρυ ϑὰτῃ οὗὨ ΤΠΟΠΘΥ ὑῆϑηῃ ᾧπ6 γονϑτα οδγθα Ηδ 8]80 ἢδ85 
068 τ]ρηῦ ὕο οἰδίτη ὑμϑῦ ὕΠ6 ἀοα ἃ} Πομουν 5ῃου]α Ὀ6 τηβϊοίθα 

ὍΡΟΙ [ἢ ῬΓΟΡΟΒΘΥ Ἰηδύθ8Δα---ἃ Βαρσροβύϊοῃ δοῦρα ΡΟΏ, Ὁ }]685 ὉΠ 6 
Ιαύθου. Ὀ168 ΒΙΡΉΘΥ ΤῸΓ δχθιηρύϊοη. ΤῺ6 οὔθ ψὴ0 15 ΒΏΔ)|}Ὑ 

ἀοιιβθα, οὐ ΘιμΘΥρΊΩρ᾽ ἴσοι ὕμ8 νγϑίθυ. ΒΡΥΊΏΚΙ95. ὑῃ 6. Ὀγβίθῃαουβ, 
8.6 ὑΠ 60 8] 101 ἴῃ ἃ Ὀϑηῃααθὺ σοῦ ἃρ ΜΙ ὑΠῃ 6 ῬΥΙΖΘ ᾿ποη 6 Υ.: 

ΤῊΙΒ ουδίοϊῃ 1ῃ ϑοαύῃοιῃ ΟὝΘΘοΘ, ἀπά θυ {86 ἢϑιὴθ οἵ “ΙΝ ηρ' 

[Ὁ ὉΠ6 ΟΓΟΒΒ, 185 ᾿ηγοϑῦθα νι ἢ ἃ α11881-Γ6]ΠΡΊΟ 5 ΟὨδΙδοῦθοσυ, ὑἢ 6 
ΟΥΌΒ5. ὈΘΙηρ ρΘΏΘΥΑ Ϊν ὑΠΥΌ ΝῊ Ἰηὔ0 ὑμ6 ψαύθυ ἢ το ΡοτηΡ 

δ.η6α οἰγουχηδύϑηοθ ὈΥ ὉΠ.6 οΟΥ̓ΠΟΙύϊηρ' Ῥυϊθδὺ ΟΥ ὈΙΒΏΟΡ δὺ {86 ο]οβθ 
οὗ τηογηϊαρ' 888. Βαῦ 1ῃ ΘΙΌΠΘΥ οδβ6, 1ὖῦ βθϑῖὴβ ὕο ἢδνθ 108 

1 Βαϊβδίοῃ, ϑοησ8 0} ἰλε ᾿ιιββίαη, Ῥεορίο, Ὁ. 201. 

3.Α,. Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 40. 
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τϑηλούθ οὐἱρίη ἴθ ὑῃ6 “ϑαϊϊηρ θῇοθου" ἃπα οὔδϑι υἹἱγύι 8 

αὐτὶ θαδαα ἕο {Ππ6 νγαῦθυβ δὖῦ {815 ὕϊτη8 οἵ γϑδι---ϑὴ 1468, 111 80 
ἸΒΠΥ οὔποθ, δἀορυθα ὈΥ͂ ΟΠ τἰϑυϊϑηϊῦν, θαὖ 501} τϑύδ᾽ ἢ] ηρ' ΘΟ Ρἢ 

οὗ 18 Ῥυτηϊθνθ ομδυϑοῦθυ ὕο σαϊάθ ὕῃθ βύυαθηῦ ἴο 1085 ῥ᾿γθ- 
ΟἸὨ τ ϑδη βουσοθ. [Τὺ ΠιΔὺ Ὀ6 ψουἢ ψ 8116 ὕο δα ὑμαῦ ἴῃ ΟῈ6 

οδδ6, ἴῃ νηῦς βύθσῃι Νδοθαοηΐδ, 1 ἤθαγὰ 086 νν68}}, υαβθα δἃ5. [6 Β66Ὲ 6 

οἵ {π6 ῥῬϑυίοσιωδῃοθ, ο8]]6α “6 ὙΥ 61} οὗ Ὁ86 Ὁτηδκοβ᾽ (τὸ πηγάδι 

τοῦ Δράκου)ν. Τῷ {818 ψ85. ποῦ ἃ 5016. ΘΟ ΠΟΙ άΘη66, 1 ΤΩΔῪ ὉΘ 
[Δ Κοὴ 88 ἃ δἰηῦ---οὈὔδοατο ᾿ηᾶθρα, Ὀὰὺ ποῦ αὐὐοιν νι θ[688--- 
ὑμαῦ ρϑύθδρθ ἴῃ {Π18 ΘΘΓΘΙΔΟΩΥ [αΥκ5. ἃ. Υ6 116 οἵἩ δὴ οἱα ἢυϊηδῃ 

ΒΘουο6. το ὑῃθ ρισιῦ οἵ 0ῃ6 Ν᾽ αἴθιϑβ. 

«]ααγ Τί. 

Ομ ὑμ8 [Ὀ]ονηρ ἀδΥ 15 6] ὰ οὔθ οἵ ὑῃὴθ την ἰθαβϑὺβ οἵ 

δῦὺϑ Φοθηῃ 86 ΡΥθοιυθου δηα Βαρίϊθῦ (Ἢ σύναξις τοῦ ἸἹΠροδρόμον 
καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου). ΟἿ ὑμπδῦ ἀδΥ 1ῃ 1068 νι]ϑρθβ οὗ ὑἢ 6 
ἸΏΘΙΊΟΙ 15 ΟὈΒουνθα ἃ οὐβίοῃ ουὐὔνδγα!Υ ϑηδίοροῦβ ὕο [6 

Οὐδγηῖναὶ Εἰ θϑυϊν 168, νυ] σἢ δου Ἰῃ [Π6 γ88: 816 ῬοραΪδι ἴῃ 86 
ἰονηβ οὐ ὅπ οοδβῦ 8η4 1ῃ. ὑπ 1ϑδηαβ οἵ ὅθ Αθρϑϑῃ. 

Ῥαγίϊθθ. οὗ θη αἀιθραβθα τη οἷα οἰούμαϑ, Οὐ σοδῦ-Β 15, πα 
οιχὺ ψιῦ Ομ δίηβ οὗἨ ὈΘ]15, Ρὸ δοαῦ ὕπ6 βύγθοίβ τοδκίηρ' ἃ ὑθυγ1ῆο 
ΠΟΪ56 8πα ᾿δυυίηρ' Ὀ]ΔΟΚτηδι]. 6586 Τὴ αΤΏΠΊΘΙΒ 8.6 68}166 δαδογθγὶ 
(μπαμπόγεροι), Ὀαύ, Β0ο ἴδ: ἔοτὰ οοπαποϊηρ' ὕο ταθυτιπλθηὺ, ὈΠΘῚΓῪ 

ΟὈ]θοῦ βϑϑιὴβ ἴο Ὀ6 ὕο ΒΕΣ ΚΘ ΤΘΙΎΟΥ ᾿πῦο τήϑῃ, ψουηϑη, 86 ΟὮ1]α. 
ΓΒ. Ῥγϑοῦοθ ἈΡΡΘδΥβΒ ἴο Ὀ6. ὉΠη6 ἀθβοθηάδηῦ οὗὨ Τηϑῆηθ ΓΒ τη ἢ 
ΘΆΓΙΟΡ ὑμϑη ὑμ6 [δ] 18 σαγπουαία, ΜἈ]1Ο ἢ 88 ὈΘΘη ρταῖθθα ἀροῃ 

10 τὴ 086 Ἰοοα! 165 Ὀγτουαρῦ ἁπάοὺ ΒΎΔηΚ Ἰπἤπθῃηοθ. 

Οπ {}18 ἀΑΔΥ͂ 8180 ἴῃ 50Π16 ρΙβϑοθϑ ὁοοῦτδ ἃ οαδύοιῃ ΙΔ Θη108) 
ψι ὕμοθο 6 ἢᾶνθ δἰγοϑαν πούϊοθα ἃ5 ὈΘΙΟΠΡΊΩρ' ἴο ὑῃ6 1)4Υ οὗ 
Τιαζαῦαβ δηα Βα] -ϑαηάαν. ΤῊ [ΟΠ] οσσίαρ ἀοῦδι1]5. ΘΟΠΟΘΥ Πρ; 
ὑὴ6 ργϑούϊοθ δὖὺ Κα δαρῃΥρΊ, ἃ νη ]ασθ ὁη. ὕΠ6 βδορθβ οὗ Μουαπύ 
ΟἸγιαραβ, ἃσθ οὐ ἔγοτη δὴ 1ηὐθγθϑύϊηρ βζθῦοῃ ὈΥ 8. ὩϑῦϊνΘ 
οὗ [Π6 αϊδύνιοῦ, ρα Ὀ]ΠΒη6α 1ῃ δὲ Αὐμθηϊϑη ΤηϑρΌΖΙηΘ ΒΘ ΘΥΘ] γΘΔΙΒ 
δροἶ, 

ΤῊ6 οπογιβῦθυθ, ΘΟ ΘΘΡΟΠαΙπρ (0 {Π6 [μᾶζα δα ῬΆΪ]μὰ 

1 Τὶ Παπαγεωργίου, " Οἱ Προδρομίται,᾽ ἴῃ {86 ᾿Εστία οὗ ΑΡΥΠ 17, 1888. 
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Νίδι 5, δῖ. ἈθΥΘ ῬΤΟΜΙ ἊΡ Π18165 8δη4α 8716 ο8}164 ἔγότη Ὁ 6 ὨδΙῺΘ 
οὗ {6 ἔδαβῦ “Ῥυθοῦτβοῦ. Μοη᾽ (Προδρομύίται). ατοὺρδ οὗ ὕΠ|6868 
ΤΩ] ϑ0γ615. ἀββθιὴ Ὁ]86. δου Ομ σοῦ τὲ Ὁἢ6 τηδικθοῦ Ρ]866, νγ]Οἢ 1 
ΘΟ οη ΜΙ ὉΠ 6 τοϑὺ οἵ ὑμ86 νυἹ] [αρθ 15 δὖ 818. ὑπ οὗ γὙϑδγ 
ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ οονοτθα Μιὺἢ βηον. Οὐὖὺ οὗ ὉΠ6 ΠυΥΑΔΌΘΥ ἴὉῸΙ 816 
βϑϑοῦθα ὕο 1θδὰ {ῃ8 ργοῦρβ. Τῆθβθθ ἃῦθ οοῃϑιάθυθα ὕῃ 6. ̓ϑϑῦ 
τ δρβοάςβθ οὗ {μ6 ν]]Π}ᾶρθ, δα τοργθϑθηῦ ὑΠῃ6 ἴουν ῬΔΡΊΒΠ65. Ἰηὖο 

ΏΙΟὮ 1ὖ 15 αἸνΙἀ6θα. Ἐδοὴ οἵ ὕμχϑιι, [Ὁ] ονγθα Ὦγ ἃ οογΐδσο οὗ 
οιραῦ οὐ θη 1πα]νιά 85, σοθα τοαῃμα ἔτῸπ ἤοι86 ὕο ποῦβθ, Ψ ΏΘΥΘ 

ον Πηά ἃ ὑβϑῖθ γϑϑαάγιβργθδα ἢ συσθϑῦβ δηα το γοβ θη δ. 

Ἡδνὶπρ ραγύδκθη οὗ [ῃ86 σοοὰ οἴ δῃηα τηϑάθ ὑμθιηβθίνθβδ 
ὉΒΟΥΟΌΡἪΪν δῦ ΠοΙηΘ, ὕΠ6Υ ρῥγοοθθα ἴο 81 (ἢ 6. 5κ1η8 δια Ὀοὐύ168, 

ΜΠΙΟΝ ὈΟΥ5 ΟΔΥΤΥ͂ [ΟΥ ὕμθη, ψιἢ Θνουυυιηρ ὑμαῦὺ ὉΠΟῪ οδηηοῦ 
ΟΔΙΥΥ ΟἹ ἴῃ 8ΗΥ ΟΕ νὰν. ΤΏθῃ, αἰνιαθα Ἰηῦο ὕνγο Β61Ὼ1- 

ΟΠΟΡΆΒ65, ὕΠΘῪ 51ηρ ὉΥ ὕυγη5 Βοηρ5. δα αἀγθββθα ὕο ϑϑοῇ τ ΘΙῺ ὉΘΥ 

οὗ τὉῃ68 ἔδτμιν, Ὀθρίηηηρ ψιὺἢ ἃ σθηθδὶ ῬΘΗΘΡΎΓΙΟ Οἢ 6 
ΠΟΒΡΙ 8016 μουβο 1561 ΤὴΘ Ὠγρουθοίο ὕομθ οὗ ὑΐδθϑθ οοια- 
Ῥοβιύίομβ ἀθίχϑοίβ πούβιηρ τοὶ ὑμϑῖῦ ργοῦῦυ παΐυθίέ. ἮθΥθΘ 

ἔρον ἃ ἴδνν ὕυριοαὶ ΘΧΘΙΏΡΙθΒ: 

Ι. 170 {ἰδ ᾿οιιδ6. 

ἜἜδῶ ᾽ Χ ά ᾿ ἦλ} Ἁ , 

ὦ ᾿᾽σὲ τούτην τὴν αὐλὴ τὴ μαρμαροστρωμένη, 
,ὔ 

Ἐδώχουν χίλια πρόβατα καὶ δυὸ χιλιάδες γίδια. 
3 Ν Χ “ 4 7 

Σ τὸν κάμπο τὰ κατέβαζαν νά τα περιβοσκήσουν, 
Ν 

Καὶ ᾿ς τὸ βουνὸ τἀνέβαξαν νά τα νεροποτίσουν. 
Ν ς “ Κὴ ὁ βασιληᾶς ἐδιάβαινεν ἀπὸ τὸ ταξειδιό του. 

[ο “ Ἁ , 

Τὸ μαῦρό του κοντοκρατεῖ, καὶ τὸ βοσκὸ ῥωταει" 
Χ , ᾿ 

“Βρὲ τσιόμπανε, βρὲ πιστικέ, βρὲ καγκελοφρυδάτε, 
Τὸ ͵ 3.» νΝ " Ὑγ. , 22) ὃ τίνος εἶν᾽ τὰ πρόβατα τ᾽ ἀργυροκουδωνάτα; 
(ΠΡ γι , 7 5.ΟΘ.2 3 Τ᾽ ἀφέντη μας τὰ πρόβατα τ᾽ ἀργυροκουδωνάτα. 

“Καὶ τίνος εἶναι τὸ μαντρὶ μὲ τὸ φλωρὶ πλεγμένο;᾽" 
Ν ἍΤ’ ἀφέντη μας καὶ τὸ μαντρὶ μὲ τὸ φλωρὶ πλεγμένο.᾽" 

Ἠδγ6 ἴῃ 0815. τι ]9-ρᾶνθα οουγῦ, 

Ηοτο ὕμουθ 16 ἃ ὑμουβθδηα ΒΏθ6ρ 8δῃα ὕνχο ὑπουβϑῃα ροϑίβ. 
ΤΉΘΥ 6 γ6 ἀνθ ἀοῃ ὕο ὑδ8 μ]δίη ὅο ὈΥΌ8Θ. Οἡ {Π8 Ο,͵ΘΒΒ, 

ΤΉΘΥ σψοῦο ἀγίνθῃ ἋΡ ὕο ὑμ8 1] ἴο 6 ψϑύθγθα δὖὺ ὑμ6 ΒΡΥΪΏΡΆ. 
ΒΘῃοΙά, 6 ἰκϊηρ' 15. Ῥαββίηρ οἡ ἢΪ8. γϑῦσση ΠΌσα ΔΌΓοδα. 
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δ τϑίῃϑ ἰπ 15 βύθοα δῃᾶ οὗ 86 Βῃορβοσα δβῖε: 

“Ὁ βῃδρογᾷ, Ο ὕθμάθυ οὗ ἤοοϊκβ, Ο ὕμοι οὗ ὑμ6 δυοῃθα ΘΥΘΌΧΟΥΒ, 
ὝΝΏοβΘ δα ἔμ βῆθθρ σι ὑμ6 βινοι Ὀ6]151} 

ΟΜΥ ἸοΙαΒ ἃγθ ὑῃ8 βῆθθρ ψιῦ 0.86. Β||νϑν Ὁ6]]8." 

«Απηὰᾶ ψΏοϑΘ 15 ὑῃ68 ἰοἸα ϑηορα τουμαὰ τι 8. ἴθῃοθ οὗἨ ροϊάθῃ σοι ἢβΒ ὁ" 

ἐν Ἰογα δ ἴθ. Ὁπ6 ο]α ἰϑῃορα τουμα νι ἃ ἴϑμθοθ οὗ ροϊάθῃ οοϊηβ.» 

ΠῚ 170 ἐΐπθ ηναδίθυ' Ο75 {6 ἤοιιδ60. 

3 ͵ ’ 

Αφέντη μου πρωτότιμε καὶ πρωτοτιμημένε, 
Πρῶτά σε τίμησεν ὁ θειὸς κ᾽ ὕστερ᾽ ὁ κόσμος ὅλος, 
Σὲ ΄ ν Ε β λ “ Ἁ “- Ν ᾿ς 

ἐ τίμησε κῇ ὁ βασιληᾶς νὰ πᾷς νὰ στεφανωσης. 
2 " Ὺὰ Φκιάνεις στεφάνια ᾿πὸ φλωρὶ καὶ τὰ κηριὰ ᾿π᾽ ἀσῆμι 

Ν Καὶ τὸ στεφανομάντηλο ὅλο μαργαριτάρι. 

“ , “Οσ᾽ ἄστρα ᾽ναι ᾿ς τὸν οὐρανὸ καὶ φύλλα ᾽ναι ᾽ς τὰ δέντρα, 
Τό 2. ν᾽ ΡΥ 3 “ λ Ἁ Ν μ ὁσ ἄσπρ᾽ ἔχει ἀφέντης μας, φλωριὰ καὶ καραγρόσια, 

Χ Ν ’ [φ᾽ »" Ἁ “ ε΄ 

Μὲ τὸ ταγάρι του μετρᾷ, μὲ τὸ κοιλὸ του ῥίχνει. 
2 4 7 ω ᾽ὔ “ , 

Εἰμέτρησε, ἕεμέτρησε, τοῦ λείπουν τρεῖς χιλιάδες, 
Κ Ἀ Ἁ 7 ς Ἁ Ἁ ΄, 

αἱ τὴν καλὴ του ῥώτηξε καὶ τὴν καλή του λέει" 
“Κ μ“ 3 5 , ᾿ 3, ᾿ , 3» αλὴ μου, ποὖναι τάσπρά μας, καὶ ποὖναι τὰ φλωριὰ μας; 
(ί Ἢ ,ὔ " 3 7 Νὴ 7 ἴω ς 7 

γώ ἴλεγα, ἀφέντη μου, νὰ μή μοῦ το ῥωτήξῃς, 

Καὶ τώρα ποῦ με ῥώτηξες θά σοί το ᾿μολογήσω. 

Πολλοὶ φίλοι μᾶς ἔπεσαν καὶ τἄκαμάμε χαάρτξει." 

ΜΥ Ἰοτα, σου οὗ ὑμ ἢἤγϑὺ ΒΟ ΟΣ ἃηα πομοιγθα ἢγϑῦ, 

ΕἸγϑῦ Ἡράνθῃ μοῦ ποπμοῦχθα ὑ66 δηθὰ ὑβθῃ ὑθθ ψῇο]θ σψου]α, 

ΤΊῊΘ Κίηρ δῦ δἰθδὸ μοηουχσθα ὕπ66 δηα Βυχητϊηομθα [μι 66 ὕο Ὀ6 Ὠ1Ὰ Ὀθβϑύ- τη. 
ΤΏοα τηϑἰζοδῦ ὑῃ6 σψϑααϊηρ συθοῦῃβ οὗ ροϊὰ, δηα ὅπ ὑδρϑὺβ οὗ Β|ΠΥΘΥ, 

Αμπαᾶ ὕμ8 ψϑασϊηρ κου ἢ]16  Ὀγοιάθυθα ἢ ῬΌΓΘ ρΘδ118. 

ΑΒ ΤὩΔΗΩΥ͂ ΒύθιὉ 85. 816 1ὴ 86 ἤϑϑυθὴβ δηα ἰθῶνθβ ΠΡΟῺ ὕμ6 {1668, 

50 ΤΩΔΏΥ Ροἱδδύγοθ δαύῃ ΤΩΥ Ἰογα, 8150 Ηογῖηθ 8η6α ὈΙΘΟΙς σὨΤΌΒΗΘΒ. 

Ἠδ τηϑϑϑαγροῦῃ ὑἤθα οαὖὐ ΟΥ̓ ὑμ6 Ὅδρ, 86 ὑμγονθῦῃ ὑμπϑῖὰ δῦ ὈΥ {88 

Ὀ.5Π6Ι. 

Ομ ἀδὺ 6 οοπηὐΐθα ὕπο, δῃα οουηΐθα ὑμθηλ ρϑίῃ : ὕπο ὑμουβδηᾶ 
ΔΥΘ ΤΩΙΒΒΙ ΠΡ, 

Ἦδ αὐοϑυϊοηθα [15 ἴδ οηθ. ΗἰΒ δ οὔθ 6 αυθϑθ]οηθίῃ : 
ΟὙΜΥ ἴδ" οὔθ, ΜΈΘΥ 86 ΟἿ ΡὈἱδβΌΡοθ, ΏΘΙΘ 8ῚῸ ΟἿἿ ΗΟΥΊΏΒ 1 

“1 Βορθᾶ, ΤῺ ἰογα, ὑμαῦ ὕβοι ψου]αϑῦ ποῦ δΒΪζ 1η6, 

Βαὺ βίποθ ὕμοι αἀοβῦ δ5[ο τχθ, 1 01} ΘΟΠΘΒ5 αηΐο {μ66: 

γε ψεγα Ὀδβοῦ ὉΥ ὕοο τῃϑηῦ ἔ]θηᾶβ, 8η4 ἤδνθ βΒαυδηᾶογθα οὐὐν [ογύπηθ.᾽" 
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ΠΙ|. 70 {6 ηυϊδίγθ88 Ὁ ἐδ8 ἢουιδ6. 

Δὲν πρέπουν τ᾽ ἀργυρᾶ κομπιὰ ᾿ς τὸ πράσινο τὸ ῥοῦχο, 
Δὲ ’ ᾿ 2 “4 Ν ’ Ν Ἁ “ 3 

ἐν πρέπει τὸν ἀφέντη μας νὰ παίζῃ μὲ τὴν κόρη 
3 ν “ , “Ὁ . 

Σ τὰ γόνατα νά την κρατῇ, ᾿ς τὰ μάτια νά την χ τάξῃ" 
-«Κζό ᾽ δὲ 3 όδ ἢ 9 δὲ Ξ " 3) ὀρὴ μ᾽, δὲν εἶσαι ῥόδινη, κόρη μ᾽, δὲν εἶσαι ἄσπρη. 

Ν [έ 

“Σὰν θέλῃς νᾶμαι ῥόδινη, σὰν θέλῃς νᾶμαι ἄσπρη, 
Σύ ᾽ Ν 3 , ΄ : ᾿ , 
ὕρε ᾽ς τὴν ᾿Αντριανούπολι, σύρε ᾽ς τὴ Σαλονίκη, 

Ν 3 “ 7 3 7ὔ 7 

Κῃ ἀγόρασέ μου ᾿ξώπλατο, σερβιώτικο ζουναρι, 

Νὰ σειῶμαι, νὰ λυγίζωμαι, νὰ φαίνωνται τὰ καλλη." 

ΞΊν ον Ὀπύδοηβ Ὀθοοσὴβθ ποῦ ἃ φυτηθηῦ ΟΤΏ ΡΊΘΘΩ, 

ΝΟΥ͂ ἀοϑϑ 1 Ὀθοοΐὴθ οὐσ Ἰἰογσγὰὰ ὕἤο ὑου νι ἃ τηϑια" 

ΤῸ Βο]α Ποὺ οἢ 18 Κῆθθβ, ὕο σᾷΖθ ἰηὔο ΘΙ ΘΥ͂ΘΒ: 
« Μεοϊα ταΐηθ, μοι ἃνὺ ποῦ ΤΌΒΥ ; τηϑα τΐηθ, ὕπου αγῦ ποὺ ἔαϊν.ἢ 

ΦΑΠπ ὕδοιι ψουᾶϑὺ τὴ 6 ΥΌΒῪ ; δὴ ὕμοι πουϊάθῦ τηθ Ὀ6 ἔδίγ, 

ΗΘ ὑμ86 ο Αἀγίδῃορίθ, 816 ὕμθα ἰο βδιοῃϊκὸ, 

Απᾶ ρυγοθδϑθ τὴ6 ἃ ὑγοδα ϑϑυνίϑηῃ ρίσα]6, 
Τμαὺ Τ ΙΏΔΥ 5 ]ρ δα ΒΨΘΥ 1 ἰῦ, 8ηα ΟἸΒΡΙΔΥ ΤῊΥ ΟΠὨΔΡΥΊΒ.᾽ 

ΙΝ. 170 α ποιυϊψ-πιαγγ θα, ραΐν. 

(4 γαφηιθηί.) 

᾽ Ν Ν Α 7 "».Ν , 3 ᾿ ᾿ 
Αητὸς βαστᾷ τὴν πέρδικα ᾿πὸ πάνω ᾿ς τὰ φτερά του, 
Κ᾽ ἡ πέρδικα ᾽λάχεν βαρειὰ καὶ ῥάϊσε τὸ φτερὸ του. 

Διαλαλητάδες ἔβαζαν ᾿ς ὅλα τὰ βιλαέτια" 

Ποιὸς ἔχ᾽ ἀσῆμι ἄδολο καὶ φλωροκαπνισμένο 

Νὰ δέσ᾽ ὁ νειὸς τὴ φοῦντά του κ᾽ ἡ κόρη τὰ μαλλιὰ της. 

ΑἩ Θ8ρ01]6 οδΥτΙΘα δοῦν ἃ ραγύσ αρθ Ὡροὴ 8. Ψ]ΏΡΆ. 

ΤῊ ρᾶγύταρθ ομδηοθα ἤο 6 ὕοο ἤθανυ, δηα ἢ15. ψίηρ Ὀγοΐζθ. 

ΤΉΘΥ βοῦ ΟΥΊΘΥΒ ἴῃ 811 086 ὈΥΟΝ]ΏΟΘΒ : 

Ὑ͵7ἢΟ ΟΥ̓ΏΒ 5 6} ΡΌ6 ΟΥ ρ]δύθα σι ρο]α (Ἰοὺ Ὠΐτα ργοάμποθ 10), 
Τὺ ὑμ6 γοιυῃ ΤΩΔΥ {16 ὈΒμ ΓΘ 15 ὑδθ5611 δηα 0Π6 τηϑι4 ὮΘΥ ὕγβββθβ. 2) 

1 ΤΉ δ΄ 15, [86 8.886] οὗ ὨΐΪΒ ὁ}. 
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Ὗ. δ ᾶαγοιυοί!. 

ΠΠ| “) ᾿ 3 “ , Ἁ 9 Ἁ ’ 

ολλὰά παμε κῇ ἀποὕπαμε, τώρα κἢ ἀπὸ σιμὰ του. 
Δῦ 3 3 7 ᾽ “᾿ ᾿ 2 .Ὰ 7 

ῦσε τ΄, ἀφέντη μ, λῦσε τὴν ἀργυρῆ σακκούλα, 
Κη Ξ Υ̓ Ψ δὸ ἰο Ἁ , [2 
ἢ ἂν ἔχης ἄσπρα, δὸς μᾶς τα, φλωρία μὴ τα λυπᾶσαι, 

νι ἃ 3 Ψ “ 7 μ μ" ’ Κρ ἂν ἔχῃς κἄνα χαΐρλέ, κέρνα τὰ παλληκάρια. 

]ηἰογναί. 

“ ς “ ΄ »" 5,42 νι Ψ Φ 
Ὅσαις ὑγειαῖς τόσαις χαραῖς καὶ φέτο κὴ ὅλο ἕνα, 

7 Ἂ 

Νά ξήσῃς χρόνους ἑκατὸ καὶ πεντακόσια Φῶτα, 
Ἁ 7 Ἁ Ὰ Υ Ἁ ) 3, “ 

Νὰ ζήσῃς σὰν τὸν ᾿λυμπο, σὰν τ᾽ ἄγριο περιστέρι. 

ὟΥ6 ἔδυ βιηρ' τη] ἢ δμα ἤᾶνο ἄοηθ τὶ Βῃρίηρ. ΝΟΥ ἰοῦ ὰϑ ὍΘ φΌΠΘ. 

ΤΟΟΆΘα, ΤΥ Ἰογα, Ἰοοβθὴ 6 δὑσηρη οὗ ΠΥ ΒΠΚΘΙ ῬΌΓΤΒΘ, 

Απὰ 1 ὕμοα Βαϑὲ ρἱδβύγθβ, ρσῖγϑ οὗ ὑθχα ἴο 8; ρο]ᾶα ῬΊΘΟΘΑ, Βρᾶχθ ὕβϑχῃ ποῦ. 

Απὰ 1 ὕἤὰοὰα Ὠδρρθη δῦ ὕο μᾶνγθ ἃ ψ]1η6-]}8 1, βοῦν οαὖῦ ψ]η6 ὕο ὑμ6 1868.7 

ΤῊΘΥ ἀγηΚ, δηα ὉΠΘη ΟΟΠ ΙΏ.Θ: 

ΑΒ ΤΩΔΗΥ͂ Ποϑ] 5 (85. ψγ πᾶν αὐ Κ) 50 Τυϑη 16] ΟΙΪΟΙ ΡΒ (Π]ΔῪ ὕμουθ Ὀ6) 

[8158 γϑῶν" δῆ [ὉΪ ΘΥΘΥ, 

Μαγοϑῦ ὕμποι ᾿ἴνο ἃ Βαπαγθα Ὑϑϑβ 8ηα ἔνθ δαμηαγοα ΤΌΘ ὨΔΥΒ, 
Μαγχγϑϑῦ ὕμοιυ ᾿ἴνθ δἃ5. ἰἸοὴρ 88. ΟἸγιρυβ, ἃΒ Ἰοηρ 85. ὕ6 ΤΌΟΚ-ΡΊρθοη. 

ΤῊΘ ροοατμηϑῃ ΟΥ̓ 15 16 οΊνο 5 ὑῃθ ΒΟΙ.Θ ΠΙΟΠΘΥ͂ δῦ ρϑυθϊῃρ,. 
ΤΉΏθβθ ἀοηϑύϊομβ ἅτ βαπαθα οὐϑὺ ἴο ὕδ8 σμυτο μι ναράθῃ οἵ 086 
ΡὈϑΙΒἢ, ψῇο 8δ5 ἃ γα ΓΟΥ ὑΠ6 1 ΔΌΟΌΣ τηνιῦθϑ ὑπθῖὰ οἡ {ἢ 6 

ΓΟ] οσιηρ' ἀδΥ ἴο ἃ βΒαιηρύπουϑ Ὀδηααθῦ, Τη ὑῃθ θνθῃιηρ ἃ ἀδη66 
15 βϑοῦ ἊὋΡ 1ῃ 86 φῬαῦ!ο ἀδποιηρ-σὙοιη, ἡ ὨΙΟΝ 18 ὑῃτοηρθα ὉγῪ 

1 ΟἹ {86 5᾽τ]υῖν Ὀθύνθθῃ [Π686 ΟΔΥῸ]5 8ηἃ ΔΏΔΙΟΡΟΙΒ ΟΟΙΙΡΟΒΙ ΟΠΒ. ΟΝ66 

Ῥορυΐϊδν ἢ ἘΠρΡΊδμα 1 αν οοτϊητϊηθηὐθα 1 ἃ ἰογτοσοίηρ, οπαρύθσ. ΤῈ ΤΟ] οσίησ 

ἀρβουιρίοη ἴουὴβ δὴ ΟΒΡΘΟΙΔΙΠΥ οἷοθο Ῥᾶ. 8116} ἴο 6 Μϑοράοῃϊϑῃ οαβίοχηβ 

ἀοβουϊθοα ἃρονο: “Αὐ Ηδυγϊηρίοη, ἴθ )ογοοβίουβῃϊρο, 16 15. ουβίοιαθυυ ΤῸΥ 

ΘὨΠ]αγθα οὐ 5. ΤΟΙ 885 ὈΔΥ ἴο ρὸ τουῃα [Π6 γΠ]]ὰρὸ ὈοροΊηρ ΓῸΥ ΔΡΡΙ65, δηᾶ 

ΒιῃρΊηρ--- 
Ἄγ δββδι, ᾿ᾶ85811, [Ὠτοῦρῇ {6 ον, 

1 γουΐνο σοὺ ΔΗ ΔΡΡΙ65, γον ὑμθπλ ἀον ; 

Ὅν σι {μ6 βἰοοκίηρ, διὰ ἄονῃ τι [Π6 5806, 

Τὶ γουνο σοῦ ἢῸ ΔΡΡΙΘ5, ᾿]ΟΏΘΥ͂ ΜΠ ἄο ; 

ΤῊ ὰ0 15 ψῃιΐ6 δηα {886 816 18. ὈΥΌΨΏ, 

ΤῊ15 185 {16 Ὀοϑὺ μοιβα ἰὴ {π6 ἰοψη.᾽" 

Α ἰμπαγρὰ οαβίοχῃ 5111} Βαυυϊνίηρ τη ΕἸ Πρ] πᾷ 15 ἐμδὺ οὗ {π6 “Αἀνϑῃίΐ ᾿τηᾶρθβ᾽ 

ΟΥ ροίπρ δρουΐ ΜΠ ἃ “γ65561-οαρ,᾽ ὑπ 6 ῬΘυ ουο Β5. Ὀοίπρ 5. 16 ἦγ 65881- Ὁ 

ΘΙ ΏροΥβ.᾽ Τ}ι6 Βοοῖς 0} θανϑ8, νο]. τι. ῬΡ. 7ζ24---ὅ. 
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8}} ὑ86 1Ἰηπαθιδηῦβ οὗ ὑΠ6 νἹ]ᾶρθ, ΤῺ6 ἀδῆσθ 18 δοοοιηρϑῃῖθα 
ὈΥ ϑΦΙΙΟΙΒ ΒΟΏΡΒ, δΙηΟηρ' ΨΏΙΘΉ ὅδ ἢγχθὺ ρίϑοθ 15 ἢθ]α Ὀγ 08 
ΒΑ] δα οἵ Οδρύδϊιῃ ϑύαθῃδθ, ἃ ἴϑιηοιιβ Κ]θρῃῦ οὗ Αρυϑρῇδ, ἴῃ 
Αρίοϊα. Τὺ τὰ 88 [οἰΐονθ: 

Σ τ᾽ ᾽ἼΑγραφα κλαίει μιὰ παπαδιά, μικρὴ παπαδοπούλα, 

Πῆραν οἱ κλέφταις τὸν ὑγιό, κὴ ἄλλον ὑγιὸ δὲν ἔχει. 

Γράφουν χαρτιὰ καὶ προβοδοῦν, γράφουν χαρτιὰ καὶ στέλνουν" 
ΟΣ ἐσένα, Καπετὰν-Σταθᾶ, ᾽ς ὅλα τὰ παλληκάρια, 

Μή μου χαλᾶστε τὸν ὑγιό, τ᾽ ἄλλον ὑγιὸ δὲν ἔχω. 
Τσαπράξζια ᾿ς τὸν γραμματικό, πιολὶ ᾽ς τὸν καπετάνο, 

Κὴ ἀπῶνα ᾽᾿σημομάχαιρο ᾽ς ὅλα τὰ παλληκάρια. 

Ιη {86 ἤοψῃ οὗ ἀρτραρῇϑδ ὕπθυθ ΘΘΌΒ ἃ ὈγΙθβίθθη, [Π6 γοῦηρ' ψ]ΐο οὗ ἃ ρῥυϊθϑῦ; 

ἘῸΡ ὑμ6 Ὀχίρδηάβ πᾶνο οαΥτιθα ΟΗ͂ ΒΘ Βοη, δηα 50ὴ6 ἢδ5 0 οὔμϑι β80ῃ. 

Τιοὐΐουβ ἃγ6 τυϊδύθη δηα αἰβραίοῃθα, Ἰϑυνθυϑ ἃγθ ψυϊυῦθη δηα βϑηῦ: 

“ΠῸ {θ60, Ὁ Οδρίδίῃ ὐαϊμδβ, δηα 411 ὉΠ ὈΥΑΥΘΒ :--- 

ΚἼ] γὸ ποῦ ΤΩΥ 800, Ὁ ΠΟ οὗΘΥ Β50ὴ ἢᾶγνθ 1. 

(1 φυόσαλβθ) Ὀγθδϑῦ- ]ϑύθα ἔου ὑπ6 ϑθογθύδγυ, δῃηα 8. ρίοἰ" ἴον ὑμ6 Οδρίύδη, 

Απά ἃ 5|| γον Κη] δρίθοθ ἔὸ 811 ὑμ8 Ὀγῶνθϑ.» 

76 Βαϑιῖ. 

Τὴ ἀθβουιηρ 086 χη] -ΒΌΤΩΤΩ ΘΓ 86 τη] - ΠΟΙ ΟΘΥΘΙΩΟΏΙΘΒ 
οὗ ὑπ6 Μδοθάοπίδηῃ ρϑϑβϑϑηίσυ 1 πᾶν ἢϑα οοοϑβίοη τηοτθ ὑδμιϑῃ 
ΟΠ66 ἴο 841π46 ὕο ὑμ8 ρδῃηῦ Κῆόονη ὕο ὑπ δποιθηῦβ ἃ8 “ Οὐ 
ΤΌ] (ὦκιμον βασιλικὸν) 854 ΠΟΥ 68116 6 ΒΠΏΡΙν ὑτογϑ]᾿ 

(βασιλικός). Μ'ηοσΘ Βᾶνα βθϑῃ 1ὖ ϑιμρ᾽ουθα 1ῃ {μ6 ἀθοογαύοῃβ οὗ 
ὉΠ6 “ ἀϊνΙηϊηρ' ῬΙ ΟΠ τ ἡ ἴῃ Ψππη6, δα τὴ 0086 ΒρΡΥΔΚΙΙΗΡ ἈΘΥ οὗ 
Ὁπ6 ἀγοδαΐα] ΚαυκδηῦζΖθι ἢ ὁδῆθσϑιυ. ΤΏΘ86 ἃγθ ΟΪγΥ ὕψο οὗ 
[Π8 ΤΏΒΏΥ ῥϑιΐίβ ΜΏΙΟ. ὑπ 0881] ρΙαύβ ἴῃ ὑῃθ ρϑαβϑϑηΐβ [1{6, 
ΤΘΙΙρΡΊΟυΒ. ἃ5 Ὑ}7}61}} 88 5600]. [105 1016 15 οῦ ὃ ΤὨΙΒΏΟΠΙΘΙ. ΤῊΘ 
8511 15. σϑα]ν ἀπα ταν οομβιαθυθα Ὀγ ὑμ6 ρϑδβϑηΐβ ἃΒ ἃ ῬΥΓΊΠΟΘ 
ΘΙσΏρ᾽ οἰδηΐβ. κῆπον Ὡοὺ ΜὨΘΌΒΟΙ τὖ ΟὟΘΒ 105 ΒΟΝΘΓΘΙΡΏΡΥ ὕο 

Ὁ868 Ὀδϑαῦα] ΡΥ ΘΘΏΙΘ88Β οἵ 105 Ἰθᾶν 68, οὐ ὕο ὕῃ 8 ψῃϊῦθ ΡΟΣ οὗ 108 
ἀἸ πη] ὔϊν 6 ὈΪΟΒΒΟΠΊΒ, ΟΥ ὕο ὕ 68 Βυγθθῦ ϑιΌΤΩϑι ἡ Ὠ10 ἢ ΟΠ] ηρῈ ὕο ὈΟύΉ, 
Θϑθῃ δέου Π6} 816 ΟΥὙἿ δα ὕο 4]] δρρϑαδῃοθ ἀθρδα. ΗἨονθνοῦ 

1 ΤῊΪβ 15 8 ψογχα 86 τηθϑηΐϊηρ οἵ ΜΒΙΟΙ 1 ποι ΠΟΥ ΚΠΟΥ ΠΟΙ οϑῇ σιθθθ. [ 

ΙΏΒΥ ὃΘ ἃ ἰοττὰ οὗ πιστόλι “8 ῬΗ1δύ0},᾽ ΜΏΪΟῊ που] ὈΘΙ8η06 ὑπ “Ὀγυθαβί- θ]αὐθϑβ." 
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δῦ ΤΔΥῪ 6, [Π6 ὈΔ81] 185 Π6]4 1ῃ ΨΘΥΥ ΒΙΡῊ οβύθθηῃ δηα ΒΘΘΙῺΒ 
ἴο κῃονν ἰῦ, 1 ΔΩΥ ἔα} σϑῃ Ὀ6 ρ]δοθὰ 1ῃ ὕμθ ροθῦϊο οοποθὶβ οἵ 
186. ΤὉ]]ΟΙηρ' ΒοηρΡΒ, ψ]οὴ 1 ἤθᾶγὰ αὖ αἸἢδυθηύ ὑϊτηθθ ἴῃ ὑνο 

αἰ δγθηῦ ρϑιὺβ οἵ Μϑοθαοηϊδ. 

1, (ον Μεοἰορϊζ.) 

Βασιλικέ μου τρίκλωνε, μὴν ποχυπρασινίξῃς. 

Ἔγώμαι τὸ γαρόνφυλλο, τὸ πρῶτο τὸ λουλοῦδι, 
ἴω ω ς Μ νι ᾧ ζ 

ι Ἰ]οῦ το φοροῦν ἢ ἔμορφαις κῃ ὅλαις ἢ μαυρομμάτῃς, 

Ποῦ το φορεῖ ἀγάπη μου ἀνάμεσα ᾿ς τὰ στήθεα. 

76 ιηΐ αμπαὶ ἐδ Βαριί. 

ΟΜ Υ ὑῃγοθ- ὈγδηΘα 8511, Ὀ]οοτα ὕμοὰ ποῦ 50 Ῥγόυα]ν ρΊθθῃ ! 
Ι δὰ ὑῃ8 ρίῃκ, θγυϑὺ διηοηρ ΠΟΎΘΥΞ, 

ὙΥΒΙΟΩ [ῃ6 [811 τοδί θηβ δηα 8411 ὑμ6 ὈΪϑοΙς-ΘΥθα ΟἼΘΘ. Ὑγ681, 

ὙΥΒΙΟὮ ΤῺ ΟὟ ἴον 0815 Ὀούσθθῃ ἤθῚ ὈτΘδβίΒ.᾽ 

1. (ὠἥγοιν Νιργιία.) 

Ὃ ᾿δυόσμος κὴὺ ὁ βασιλικὸς καὶ τὸ μακεδονῆσι 

Τὰ δυὸ τὰ τρία μάλωναν καὶ πήγαιναν ᾿ς τὴ κρίσι. 
Γυρίξει ὁ βασιλικὸς καὶ λέει ᾽ς τὰ λουλούδια" 

«Σωπᾶτε, βρωμολούλουδα, καὶ μὴν πολυπαινέστε! 

Ἔνγώμαι ὁ βασιλικὸς ὁ μοσχομυρισμένος, 

Ἐνὼ μυρίξω πράσινος καθὼς καὶ στεγνωμένος, 
᾿Εγὼ μπαίνω ᾿ς τοὺς ἁγιασμοὺς κ᾽ εἰς τοῦ παπᾶ τὰ χέρια, 

᾿Εγὼ φιλῶ τῇς ἔμορφαις καὶ τῇς μαυρομματούσαις. 

Τὴο ᾿ορρογηνιηΐξ, ἐδ6 αὶ, απαὰὶ ἐδ6 ᾿αγϑίογ. 

ΤῊΘ ρῬϑρρουϊωϊηῦ, {π6 8811, δϑηα ὕμ ῬΘΙΒΙΘΥ, 
ΤῊ ὕπνο Ῥϑύψθθῃ ὑθθιη, δηα 8411 ὕὮσθθ διηοηρσδῦ ὑμθῆλ ψυϑηρὶθα δηα πυθηῦ 

ὅο Ἰυαρταθηῦ : . 

ΤΉΏΘΩ ὕσγηϑ ὑῃ8 ὈΔ851] δηα ὑπ δα άγθαβθθ ὑὰ6. (οὔθ) Ὀ]δηδε : 
“«Ἡ0]ὰ γοῦν ὑοηρτιθθ, γὸ 111-5τ θὴρ ΠΟΥΌΒ, δημα Ὅ6 γα ποῦ ονϑὺ-θοδϑίξα] : 
Τ δὰ Ὀ8511 ὕμ τωυβὶς-βοθηΐθα. 

Τ δὰ βοῦν ἔγαργϑηῦ θη ρΥθΘ δηα 8150 ψῇθη ανν. 

Ι δηΐο ἰηὐο ὑμ6 Ηοὶν ϑούνιοθθ δηα τὐο μα ῬΡΙΘΘΌΒ οὐ Πδη6Ά. 
Ι Κιβθ ὕῃ6 ἔδὶ}ν τηδιἄθηβ δπα 86 Ὀ]δοκ-ογθα οὨΘᾺ 1 



ΟΗΑΡΤΕΗ, ΝΠ]. 

ὈΙΝΙΝΑΤΙΟΝ. 

ΒΕΒΙΡΕΒ ὕΠ6 ρἴιθββθθ δη αἰ] ηρθ ΔΙΓΘΆΟΥ αἸδβουββθα 1ῃ οοη- 

ὨΘΟΌΙΟΩ ΜΙ ὑῃ6 Εδαϑὺ οἵ δῦ Φόοῇη ἴῃ βυϊηηθγ, δηὰ Νοὺν Υ 6818 

ἔνθ ἴῃ ]ὐΘΥ, ὑπθγΘ 816 βθνοσδὶ τηούμοαβ οὗ ιν! ηϑῦϊοη ΜΏΙΟ. 

816 ποῦ Θοηῆηθά ἴο 8ὴγ ρϑυῦϊοα δι βθᾶβοη οἱ ὑΠ 6 γὙ6 80: [ἢ 6 ΟΥΘΟΪΘ 
15. ΔΙνΑΒ. ΟΡΘἢ 8Πηα ΤΟΔΟΥ ἰὼ βδυϑίν ὑῃ86 ογϑνυίηρθ οἵ [86 ὰπ- 
ὑπίογθα τη]πα νυ ῬΓΘαΙούοηβ. οουύαϊη ὕο Ὀ6 []8}164---ρσονιάθα 
Π6 ἀ.ΘΒΌΟΠΘΥ ἢδ5 ἔβιυἢ, δηὰ ἃ τηοάογϑῦθ ὀρθοῦ [ῸΓ 56}- 

ἀδ] αβοη. 
Τὸ {}6 αἰνιηαύϊομ ὈῪ ὅθ, ΟΥ̓ “ουρ-τοϑαϊαρ, 50}}} τοι θογθα 

1η ΕἸΏΡΊ 18, 8ηα ΠΔΟΓΘ. ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ Θοούοῃ ΘΟ Ρ]δοθβ, οῸῦ- 

ΓΘΒΡΟΠΑ5 0η6 Μϑοθαοῃίϑη ργϑοίϊοθ οἵ αἰνίηϊηρ ΕΥ̓͂ οοθθ:: ΟἿ6 
ΒΟ ΠΔΙῪ ὈσῸΌ]6 1ὼ ὑῃ6 οθηύγα οὗ ὕπ6 οὰρ Ὀβίοϊκθηβ ὑπαὺ {Π6 
ῬΘβοη ὨοΙ αϊηρ' 10 ῬΟββθϑ8685 οὔθ βύϑι ἢ δπα δια] τθπα. [{ 
ὉΠΘΓΘ ΔΙῸ βθυθυαὶ ὈΧΌΡ]65 ἔουἸηρ' ἃ Τἱηρ' οἰοβα ἰο ὑῃ8 ϑᾶρϑ οἵ 
ὕ8Π6 σὰ, {Π6Υ 5ΙΡΈΠΥ ὑμαῦ Π6 15 ἤσκ]6 ἴῃ 15 δββοθοηβ, πα ὑπ 
Π15 Ὠθδχύ 15 ἀἰνι θα Ὀθύνθθῃ βενθγαὶ οὈ]θοῦβ οὗ ψουβῃϊρ' ΤῈΘ 

στοῦ οὗ σοΟΗἶδ6 806 1Π|Κ 156 ΟὈβουν θα δηα νϑυϊΟ ΙΒ Υ ΘΧρ δηθὰ 

ΔΟΟΘΟΙΌΙΩΡ ἴο 6 ἔοσηβ ψὨϊοῃ ὑμ6Υ αββῦτηθ: 1{ {ΠΏ 6 0 βργϑϑὰ 
ΤΌΠΟ 0Π6 ΟἋΡ 1ῃ (Π6 588ρ6 οὗ γἱνα]θῦβ 8η6 βγη Β ΤΩΟΠΘΥ͂ 18 

ῬΙορηοβίιοαίθα, δηα 80 [ογθῃ. 

Α ΤΩΘΙΏΟΥΥ οἵ Δηούμου, πον, ἴο ὑῃ6 Ὀαϑὺ οὗ τῶν Κηον]θαρθ, 

οχύηοῦ ἴουτὴ οὗ αἀἸνιηϑύϊοη, ὈΓΟΌΔΌΪΥ ΒΌΓΙν 8 ἴῃ ὑΠ6 ῬΙΟΡΘΙΌ: 
κἄποιος δὲν εἶχε ποιὸν νὰ ῥωτήσῃ καὶ ῥωτοῦσε τὸ δικανίκι του. 

1 ΟοὔἶΠβο ὈᾺΡΌ]ΘΒ. Ῥόοββθδ8 ἃ τπϑύθοσο]ορίοαὶ χτηθϑηΐηρ ἴῃ ΕἸ ΡΊ ΒΩ. [01Κ-]ΟΥ6, 566 

Β, Ιναγά8, Τ᾿ θα ΠΥ Τοτα, Ὁ. 199. Τὰ Αὐλθγίοδ, ΔρΡρσορυϊαΐθι υ ΘμοαρὮ, “ἃ 5ΥΟῸρΡ 

οὗ ῬΆΌΌ]65 οἢ ἃ σὰρ οὗ οοἶἶβθ βρη! ῆσβ ΤΩΟΠΘΥ,᾽ Μοηνοῖγ8 οΓ {πὲ Απιογίσαη οὶ :- 

ΤΟΥ ϑοσὶεῖψ, νο]. τν. Ὁ. 87. 
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“ ΒΟΙῚ6. ΟὯ6 ἴῃ Ψϑῃῦ Οἵ ἃ ΘΟ ΏΒΘΙΪΟΥ ΘΟηΒα [6 α ἢ]18 δα Β." ΤῈΘ 
ῬὮΓΑΒΘ ΒΘΘΩ5 ὕο ὈΘ ἃ ΤΟΙ] ]ΒΟΘΏΟΘ οὗ δὴ ο]α 186 οὗ ὕῃη68 νδηα [ῸΓ 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ. 5118} ὕο ὕμοβθ οἵ ὑῃ8 τιοάθχῃ ΄" ἀἸνιπηρ το Αὐ 
ΔΏΥ͂ ταῦθ, ὑῃ 6 ἀθιμδηαιησ ϑάνίοθ οὐ τῃ6 βίη [ὈΥΟΙ Ό]Υ σθοϑ}}58. 086 
Ὀ10]108] ρᾶβϑαρθ “ΝΜ Ῥθορὶθ δβῖκ δοιηβθὶ δῦ ὑῃ 61} βϑύοοϊκβ, 8δπαὰ 
0π61 βἰϑῇ ἀδοίαγοῦῃ απο ὑῃθηι.᾽ 

““ΠῊ6 τἱα]65. 6 Μοῦ ΚΙΏρ' ταϊγϑοὶθθ δα ὑῃ6. βθανθθ 816 
αἸΌΡριῃρ " (θαματουργοῦν τὰ κόσκινα καὶ πέφτουν ἡ πυκνάδες) 

15 ΘΏΟΥΠΟΙ Ῥορυ]ᾶι ΒΥ ηρ, 56 α ὕο ἀΘΒΟυ 06. ΔΗΥ͂ απϑοοοιηύδθ 6 
ΟΥ̓ Βαάἀάθῃ ΠοΙΒ6 1ῃ ὕΠ6 ἤουβθ. [Ὁ ῬΥΓΟΌΔΌΙΥ 81.668 ὕο {Π6 “ [δεαὺβ 
οἵ πηρυΐβῖνθ ροῦβ, ῥϑῆ8, 645 δηὰ ομδῖγ5,, Ββροίζθηῃ οἵ ὈγΥ 
Μτ Απάγον [δηρ,} ψιῦἢ, ρου δρ5, ἃ δι ηὖ Γϑίδεθηοθ ὕο οοβοῖηο- 

ΤΏ ΟΥ---ΟὯθ οὗ [Π6 οομητηοῃθϑῦ οἵ ΟἸΔ5516 δη τηραΐδθν] ταῦ! 5 

οἵ αἀϊνϊηδίϊοη. 108 ΤηΘΔη]ηρ', ΠΟΎΘΥΘΙ,, 15 ΘΩΔΙΓΘΙΥ ΡΌΏΘ, 8ηα ἴὖ 
ΤΟΙ δ 5 ἃ5 ἃ ΙΏΘΓΘ ῬΉΓΑΒΘ ΟΥ ΠρΊΌΓΟ οὗ Αρθβςῇ. 

Τῦ 15 10} ἃ Βθη86 οἱ τϑίτϑῦ ὑῃπδὺ οὴθ ὕυτηβ ἔγομλ ὑπ6 βηϑάονΥ 

ΓΘΡΊΟΙΏΒ οἵ οοη͵θούαγθ ο ὑῃ68 τΤΘϑ]τη5 οἵ γραῦν. ΤῸ {6 τηϑίῃοαάβ 
οἵ Ὠγαϊοιάϑῃου, ΟΥἨΎ αἸνι ϑύοη ΟΥ̓ ψαῦθγ, αἀθϑοιρθθα δἰγοϑαν, 

ἄρϑουνθθ ἢ Ὀ8 δααρὰ {ῃ6 τὺ οἵ αἰνϊηϊηρ ὈΥ ὈοπΘ65---ἂ τὺ 

5011} τοϑῦηρ ροη ὕπ6 ἔστ τοοῖς οἵ ογθά!ῦγ. ΤῊΘ. ῬγΙΠΟΙΡΔΙ 
1ηδίσατηθηὺ αϑαα 1 {818 Κιμα οἵ αἸν] δ ]οη 15 ὉΠ 6 Βῃου ] ἀοΥ- Ὁ]846 
(ὠμοπλάτη) οὗ 8 ἰϑῃλ οὐ Κια, δη ἤθῆσθ ὕὉΠ68 ῬὈΓΌΘΘΒΒ. 15 ὑθοῃ1- 

σ8}1}ν ὑθυηθα οτηορ ϑύοβοορυ. δή θῃ ὕμβ ὈομΘ 1ἢ απθϑῦϊοι ἢ 85 

Ὀθθὴ οαΥ ΠΥ οἰθδηβοα οἵ ὉΠ6 τηϑϑῦ ΨΏΙΟΩ Θά οΥθβ ὕο 1ὖ, 1ὖ 185 
Π6]α ἂρ ὕο ὑμ6 ᾿Ιρῃὺ πὰ βυθ]θοθα ἴο ὑμ86 θχρϑιῦ 8 βογαύην : 1 

105. ΘΟΪΟῸΙ 15 ἃ ρ]οσιηρ τϑα, 1 ρογύθηαβ ὈΥΟΒΡΘΥΙΥ ; 1 ψηϊΐθ, δῃα 
56 11-ὑγδηθραγθηῦ, ὖ [ΟγοοαΘ8. ΘΧ[γΘηΘ ῬΟΥΘΥΟΥ 8 ΤὨΪΒΘΥΥ. 
ΤῊ15 σΘΏΘΓΔΙ ᾿ηὐουργθύδϊοη 15. ΒαρρΙθιηθηθα δηα τηράϊῆθα ὈΥ 
γΘΙΙΟῸΒ τη" αἀοὔδι]Β. ΤΉΒ, ἴῸΓ Θχϑιηρὶθ, Ο]δοῖς βροὶβ τοῦπα 
τ[ῃ6 φἄάσθθ. 8η4 ΟἿΪΥ 8. 51:18}} ἀδυκΒἢὴ βρᾶοθ 1ῃ ὕῃθ τη164]6 ἃ. 

ΟΙΏΘΩΒ Οὗ ΠΩΡΘΒΙηρ' αἸβαβύθυ, Α ψ ]ῦθ ὑγθθβρδγθηῦ [16 ΤΠ Ώ]Ὴρ' 
ΒΟΙΌΒΒ Ότα Θηα ἤο δῃα 1παϊοϑύθβ ἃ ]ΟῦσηΘΥ. Β]ϑοῖς νϑη5 ἴοσθ- 

1 ρε ἃ. Τδηρ, Οπδβέίοηι απὰ Μῳίμ, ῬΡ. 180--196. 

2 Ἠοβθδ 1γ. 12, 

8. Οσοῖς Γαπα απὰ Οοπιοη ὅ6θη56, Ὁ. 51. 

ΤῊΘ οᾶ86 ἔτοῖη Μὰ αυὐδῆϑχω Π41γ6}}5 δάγ κον Βδιιροεγείϊἑϊοηδ ὁ ϑοοϊίαπά, ατιοοα 

ὉΥ ὑπ βδηι6 δαῦδου (ἰδ. ρ. 128). ψβθ18 “"ΤῺΘ βῖνθ δῃα {π6 ψϑομῦ ἀδηοὶῦ ὑΏΥΟΝ 

{ὴ 9 πο ᾽" 15 ρϑυ θα] ΔΥ]Ὺ 1ἢ ΡΟ. 
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ΒΗΔαΟΥ αἸΙδοοτα δα ᾶγ. Αἱ ΒΟΙ]ΟΝ ΟΥ ἃ στοῦ οἢ {Π6 βυγίδοθ 

15. ὃ ΒΙσῺ οὗ ΒΘΡΙΟῸΒ ΟΔΙΙηΙν, ΒΟ ἢ 88 ἀΘΏΡΌΓΟΙΙΒ. 1ΠΠ655 ΟΥ̓ ΘΥΘἢ 
αἀροῦῃ. ΤῺ βϑιίὴθ στὰἶθθ ΔΡΡΙΥ ὕο ὑμ6 οχωμπιηδύϊοη οὗ 8 ἴον} 8 

Ὀγθαβύ- Ομ (στηθάρι), νΜ Ἀ1Οἢ ὑμ6 [Ὁ ἔτοιη 105 5ῆδρε [βϑηϊαβίι- 
Ο8}}ν 68}} “β86 α θ᾽ (σαμάρι) οΥ “οϑιη6]᾿ (καμήλα). Ἐὸν ἰῃβύϑῃοθ, 

1 10 18. ΟΦ δηα Ῥ816 νι ΟΠΪΥ͂ ὕη6 ὕῃγθθ σούηθιβ Βηδϑαβα, 1ὖ 
ΘΌΡΌΥΒ στοῦ ΠΔΡΡΊΏΘΒ5 ὕο ὑπ6 ΟὟΘΙ. ΒῸΓΣ ὉΠ15 ρτροβΘ ἃ ἤθη 
ΟἹ ΘΟΟΪς 15. ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ Κορὺ ἴῃ ὑπ ν]] ροῦβ ρου] γν νϑτά, δηα 
αἰθου ᾿ὖῦὸ 85 ὈΘΘῚ ποδί θα δῃα οοοῖκοα, ὑπ6 Ὀγθαβῦ- θΟηΘ 15 

οχύγδοίθα, δα βοῖὴθ τῃοάθιῃ (Οὐδ᾽ οῆδα βούβ ὕο ψουϊ “ ὕο Ἰοοῖς [Ὁ 

0868 Ἰποῖς οὗἨ Ὁῃ6 Πουβθμο]ά ᾿ (νὰ διοῦμε τοῦ σπιτιοῦ τὸ τυχερό). 
Οἰμορ]δύοβοορυ Ομ θν ἢουγίθηθθ δπιοπρ [Π6 ΒῃΘΡΒΘΡά5. οὗ 

γ᾽ εβύθιῃ Μϑορθάοῃϊα, δηὰ 15. αἰδὸ θχῦθηβιν υ οα]θναῦθα Ἰη 

ΑἸΡδη18.} Βαῦ, 858. [ΟἸΚΙουιδῦβ 816 δνϑῦθ, 0018. ααϑιηῦ δ1ύ---ϑ 
Τ6]16 οἵ δηοιθηῦ ΒδυαΒρΙ δ 10 ---ἰ5. ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏ68η5 σΟΠΠη6α ἴο [86 

Βα κα Ῥϑηηβαϊα. Αὖ οὴ6 {1π16 1ὖ τηϑὺ ἤᾶγθ ὈΘΘῊ ΒΡΥΘδα ΆΓ 

δια ψι46 ὑπγοαρῊ ΕἸΌΤΟΡΘ ; ἴου ψ 501] Βπά βαγνινα ὶβ οὗ 1τῦ ὈοῊ 
ΟἹ Ὅῃθ6 οσοῃθϊηθηῦ δηα 1η ἰῃ6 ΒΥ ΒΒ [51685. Ι͂ὰ ΕἰηρΊ]δπα 1ὖ 18 
ΥΘΙῪ ΔΡΡΙΟΡυΙαύθ Υ ὑθυπιθα “ τϑϑαϊηρ ὑμ86. β5ρθδ]- ομθ (8ρθαΐ -Ξ 
θϑραιῖα “ Βῃου]αογ ᾽). Τύῦ 15 γοαῦθα ὕο Ὁη6 ο]α ΟΠη 6886 αν ηδύϊοη 
ὈΥ ὑμ6 οὐβϑοῖκβ οὗ 8 ὑογύῦοἱβθ- 8}}6}} οῃ ὑπ6 ἔσθ. [ὕ 15 νϑΥΥ ρορα]δν 
1η Ταγίαυν, δα Ο {88 αἸΒοονο νυ οὗ ὕμῃ6 Νὸν ου!α ὑπῃ6 Νοιί- 

Αὐλθυιόδῃ [Πα]8ὴ8 616 ἰοαπα ἴο ὍΘ ἴβϑη1 }18ὺ ψιῦ} τ0. ΤΟΥ 

“πουϊα ραῦ 1ῃὼ ὑῃθ ἢγθ ἃ οουύδιῃ ἢδὺ Ὀοηθ οἵ ἃ ῬΟΥΘΌΡΙΠΘ 
84 Ἰυᾶρθ ἴτοιὴ 108 ΘΟΙΟΌΣ 1 Ὁη6 ρογοῦριπθ ἢσηῦ μου] Ὀ6 
ΒΘΟΘΒΒ[Ὰ]." 5 

ΤῊΘ Ῥυθνδίθησοθ οἵ 815 τηϑύβοα οἵ αϊνιϑύϊοη ἴῃ ἰδ δηὰ 
8068 80 Τοιηοῦθ 8.8, 88, [γϑ᾽δηα δηα ΟἸ1ηδ, βαρσροβύβ ὉΠ 6 ῬγΟΌΪ] θη 

ὙΏΙΟῊ 50 ἔγθαΘὨὉ]Υ οοη γοηῦβ [Π6 Βυπαθηΐ οὐ ουαβύομῃ : [5 1 ἀὰ6 
[0 ὑΥϑΒ.1ΒΒΙΟ [ΤῸ] ΟἿΘ ΘΟΘΠΥΤΥ ὕο δηούϊοι,, ΟΥ 15 1ὖ ἃ 886 οὗ 

Ἰηἀθρθηαθηῦ ρροάπούϊνι ἡ [ΓΕ 06 ἔΟΥΏοΥ, ἤθη 8ηα ΠΟΥ͂ δηα ὈΥ͂ 
ὙΠΟΙΩ ΜὙὰ8 10 ὑγαηβρίϑηὐθα, δηαὰ ἀΙα 1ὖὉ ἢγϑὺ 866. 086 πρῃῦ ἴῃ 
6 δϑῦ οὐ τὴ ὑῃ6 δαωΑμϑυ: [ὑ 15 ῬΟΥΏΔΡΒ [η6 αἰ ΠΟ] γ, ποῦ ἴο 

ΒΆΥ ὑδ8 ἸΤΩΡΟΒΒΙ ΘΙ Πὐγ, οἵ ρΊνιηρ ἃ βαὐϊβίβουουυ δΉβνου ὕο μι688 

ααΘΘΌΟη5. ὑπϑῦ ἀϑαδ}}}ν Ἰη]665 [Ὁ] Κ]ονιβύβ ὕο δαορὺ ὑμ6 νἱϑὺ οὗ 
Βροηὐδηθουβ δῃηα ἱπάθροπαρθηῦ αἀθυρὶοριηθῦ, ὑμοὰρἢ ἸῺ ΤΏΘΗΥ 

1 Τοσρυ,  αβθαγοἾιθ8 ἐπ ἐπὸ Ηϊσαπᾶς 9} Τανομ, νοὶ. τ. Ρ. 881. 
2. ΤΥ]ΟΥ, Ρυγίηνεῖυο Ομἰζι)"6, ν0]. 1. ἢ. 124. 

Α. Ε. Ἷ 
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θ8)565---Δη {15 18 0η6 οἵ ὑῃ6τ---ἰὖῦ 15 ηοὺ αα116 Οἶθαν ἢν αἴ ογθηῦ 
ἡδϑύϊοηβ Βῃου α Ὦδνα ἢτὺ ΡΟῚ οχϑοίϊν Ἰἀθηῦ]ο8] τη οὗ δούϊοῃ. 

Απούδου ουδύοιῃ οοηηθοίθα νι ἃ ἴον] Β βἰζθθύοῃ οὐυρϑῦ 

ῬΟΙΠΔΡ5. ὕο 6 τηϑηθ]οηθα ΘΓΘ, ὑμοῸρἢ 1ὖ 18 ἃ Ἰ6 16 ρϑηθ ϑῃὰ 
ὈΘΔΥΒ ΟἿΪΥ ἃ. αἸϑύδηῦ το] ῦ]οη ὕο ἀινιπαύϊοῃ. 15 15 ὉΠ6 Ῥδβθτηθ 
Καονῃ ἃ5 γααῖδ, οὐ " Βοιηθιῃ δηοθ, ἢ ΤῈῺΘ “τηοιτυ-ὑπουρῦ᾽ 

ΟΥ̓, 88 1ὖ 18. 501}}] ο81164. ἴῃ βοιηθ ρϑᾶιίβ οἵ Ερμα δηα [το]δηα, 
“ΙΒΗΙησ- οηΘ᾽ οἵἩ ὕΠ6 ἴον] 15 ριοκϑα οαὖ, ἃηα ὕνγο ῬΘΎβοΒ 8 ΚΘ 
Βο]α οἵ 10, φδοῇ φρυιρριηρ οὔθ δύῃ ἱῦ 18 {016 ΒΏΡΟΥ 8ηὰ 
ὑπρρίηρ ὩὉ}} ὕΠ6 ἴουκ ἢδθ βῃδρρθά. ἘΕυοιῃ ὑῃαῦ τηοτηθηῦ 068 
ὕνο ρϑυῦ165 8.6 οδύθία! ῃοὺ ἴο δοοθρὶ δὴν οὐ]θοὺῦ μβαπάθα ὈΥ͂ ὁῃ6 
ἴο ὕὍπ6 οὔμου, ψιύμουῦ βαγυιηρ “ Κγαα8. Ηδ ψῆο 185 ὑμ8 ἢχϑί 
ἴο ἴογροὺ ουίθιῦβ βοιηθύβιηρ' ἀρτθθὰ ρος Ὀθίοσθαμα. [10 15 
ὃ ὝΆΡΘΙ, ΟΥ̓ΤΘΙΉΘΥ ἃ {118] οἱ τῇνϑὶ Γ]ΘΙΩΟΥΊΘΒ. 

σου ρα ΟἴΘΙ ΒΌΡρΟΥΒυ ]Οὴ8 οὐ ἃ Κιηατθα πδύσυθ ΤΔῪ Ὁ6 
ὨΟύΙΟΘα 1Ώ ὕΠ18 ΘΟΠΠΘΟΊΪΊΟΙ. 

Α Βιοϊκουιηρ ἤϑιηθ ἴῃ 0.6 Ηγθ, οὐ δὴ ὈρΙΡΩῦ ΘΧΟΥΘΒΟΘΙΗΘΘ Ιἢ 
ὃ ὈΌΓΩΙΠρ' ΟΔΏ6116, 15 Ἰηὐουργούθα ἃ5. ρυθαϊούηρ ὑῃ6 δυγῖνϑὶ οἵ ὃ 
σαθδύ, ΏΟΒ6 βύδῦιτθ 15 Ἰυαρθα ὈΥ ὑῃθ9 ἰθηρύῃ οἵ ὑἢ8 ἤδϑιῃθ οὗ 
ΘΧΟΙΌΒΟΘΠΟΘ. ΤῊ τηρᾶθ οἵ αἰνιμδίϊοη ὈΥ̓ ὑπ6 ἢἤγθ 15 ποῦ ὑῃ- 
Καόνη ἴῃ Εμρίαημα, ΜτΒ ἘΠ θοῦ ΒΕΙΤΥ, ἴῸ τηδύϑηοθ, “ οίθα 
ἃ ΒΆΡΟΓΙηΘΟσΤΆΙ ὑθη ΠΟΥ 1ῃ ΠΟΙ ῬΘΙ]ΊΟΟΥ ἤτθ ἤο Ῥυτῃ 8ἃ}} οὨ 
ΟΠ6 5146, δηα 5ῃ6 γϑὺὺ βῃγθναϊν οποία ἀθα ὑμαῦ ἃ ψ θα α]ηρ; 
ΔΡΡΥοδομθα Ὅλ ἤουβο--- ΘΟὨΟ] βίο ἔἉΠῪ 1υβύποα ὈΥ (6 
ονθηΐ, 85 τϑϑᾶριβ οὗ Μν Μογυραϊ πῃ β Ποδαγὰ ἤουογοί «1]}} 

ΤΘΙΩΘΙΏ 6Γ.3 
ΤῈ ἴῃ σϑλνίηρ Ὀγθδᾶ ἃ ὑπ1η 51106 ἀστορβ οαὖὺ οἵ ὑμ6 Ἰοαΐ, 1ὖ 

18. ΒΌΡΡοΒΘα ἴο ᾿πάϊοαῦθ ὑπ6 τϑύσσῃ οὗ ἃ ἔγιθηα οὐ σϑἰ αν ἔλοτα 
ἴουθῖρη ρᾶγίβ ΤῊ βϑηγθ 1η{Ἰτηϑύϊοη 15 ΘΟ Υ αὶ ὈΥ ὈὈΌΪ6Β 1Π 

οΟΥ̓́ΘΘ, ΟΥ Ὁ {16 δοοϊαθηΐ) [8]] οἵ ἃ ρίθοθ οἵ βοᾶρ οὴ {π6 ἤοογ. 
Τῇ ομϑ ἀγδϑῖηβ 8 ρ]885 οὗ ὕΠ6 σοηὐθηίβ οὐὗἨ ψ]Οἢ βοὴ. ΟὉ68 6]868 

ἢ85 ραχύβδκϑῃ, 6 ΜΨ1}} ἰθαγῃ ὑῃ 6 βθογϑὺβ οἵ ὉΠ6 Ἰαύυθυ. 

1 Ῥργβίδῃ ψαᾷᾶ, "ὙΩΘΙΆΟΥΥ." 

2 ῬΊτοβ δῃηᾶ οδηᾶ]θ5. 4150 ργορποβύϊοδί οῆϑηρθβ ἴῃ ὑὴ6 ψϑαῦμοσ 1ῃὼ ἘΠ ΠΡΊΒΠ 

ΤΟΙΚΙΟΥΘ; 8566 ΒΒ. Τηνδγαβ, Τεαΐπον ΤοΥο, Ὁ. 197. 

8 Τὴ ΑτἸηθυῖοδ “1 γοὰ αΤῸΡ 8 51106 οὗ Ὀγοδα σι ὑπ θαῤίετρα 5146 ἀρ, 1ὖ 15 

ὃ ΒΙΡῊ οὗἉ ἃ νἹβιίου."" Μοηιοῖγβ Ο ἐδ Δγιογίσαμπ ΕΟ. ΤΟΥ 6 ϑοοίοῖμ, ΝΟ]. τν. Ὁ. 89 ; 

566 8150 ΡΡ. 90 [0]]. 



ΠΤ) ιυμναϊίον, 99 

ΠῚ ὕνο ρϑύβοῃηβ Ψ1ρ6 ὑμϑὶν ἤϑηᾶβ οἡ ὕῃ 6 β8πηι6 ὕονγϑὶ δὖὺ ὉΠ 68 

Βδὴ 6 ὕϊχηθ, ὉΠ 6 Ὺ Μ0}1}} ΒΟΟῚ ἀΌΒΙΥΓΘ]. Α 510}1180 ταρύυχα δὐύθηαϑ 

116 δοὺ οἵ τϑοθισίηρ 8. ὑ θ]οῦ οἵ βοδρ αἰγθοῦν οὶ δηούῃου 

ῬΘΙΒΟΠ 5 8ηα. Τὸ δνοϊὰ 886] ΘΟῃβΘα ΘΏΟ6 5. ΡΘΟΡ]6 86 οδγθία] 
ἴο ἰαὺ ὉΠ6 8080 ἀονῃ, 1ηϑύθδα οὗ ἢϑηῃσηρ 1Ὁ ἴο Θϑοῇ οὔμου 
βύγ  ρ ὔνναν. 

ΤῚ ὕνο ῬΘΥΒΟΏΒ Υ81886 [Π 611 ρἼ86.5565 ὕο ὕΠ61} 1105 Β:Πλ 0] 8 ΘΟΌΒΙν, 
ὉΠΘΥ 816 ἀθϑυϊηρα ὕο 616 οἡ {Π6 5816 ἀδΥ. 

ΠῚ ἃ ϑ'οθ 15 δοοιάθηθδ]ν ὑσγηθα ὕοθβ ἀρνϑγα, τὖῦ 185. ἴχη- 

τηραϊαῦο! νυ βοῦ στἱρῦ, ἰοϑὺ τῦ5. οὐ ν βῃουϊα α16. ἘῸΣ 0818 15 ὑπ 
ῬΟΒΙΘΟΩ οὗ ἃ αἀοδα πηϑη} 8 ἴθϑί. 

Πγηρ' ἰὼ Ῥθὰ νι ὑῃθ6 ποδα ἰοναγβ ὑπ6 ψοϑὺ 15. 8180 ἃ 
Ῥοβύασθ ὕο 6 ὡνοϊθα, 88 10 ΤΘΒΘΘΙΔὈ}65 6 Ῥοβιύιοη οὗ [6 Θουθ86 
ΠΏ ΘῊ ᾿γ]Ώρ᾽ 1 βύδίθ. 

ΕῸΣ ὃ ΒΙΓ1]Δ} ΓΘβοὴ ὑχϑο ΠΡ 5 1 ἃ τοοῖὴ οοηδίλαςθ ἃ [αὐαὶ 
ΒΙΡΎ,, ἃ5 ὕπο υ γ608}} ὕῃΠ6 ὕῆγθα σϑῃ]65 ὈΌΤΏΙηρ' Ὀ6Β146 08 ΘΟΥ̓ΡΒΘ 
Ὀοίοτο (Π6 [ὉΠ ογὰ].᾽ 

ΓᾺΚΘνΒ6 τὖῦ 15 ὉΠ] ΌΟΚΥ ὕο Ὅ6 τἸηθϑϑϑαγθά, ἴον 1ὖ βασροδὺβ ὉΠ6 
ἐδ κι ηρ᾽ ΟἿ ΟὨ Θ᾽ 5 τΤηδβ θη θηῦβ ἴου ὑΠ 6 ΘΟμ ΒΓ ΟἰΙΟη οὗ Ομ θ᾽ 5 οο ὃ 

ΤῸ διῦὺ ψιῦ ὑῃ6 ἴϑοθ σϑβυϊηρ η ΟΠΘ᾽ 8. ἤθη 8 Ῥογύθηαβ ὑῃθ 
ΙοβΒ οὗ οἠϑβ τηούμϑι, οὐ, 85. ὑδθ ρρϑϑβϑϑηΐβ βίγϑηροὶ νυ ραὺ 1ὖ, 

“Ὑου ν}1}} ἀβνοῦῦ γΟῸΣ ΟΥ̓ ΙΠΟΥΠΘΥ 5 ὈΟΠ68:" (θὰ φᾷς τὰ 
κόκκαλα τῆς μάννας σου). ιυθιπρ' ἱ ἢ 06 ΠΏΡΌΓΒ 1 θυ ]οοϊτοᾷ 
15. ΠΠἸΚΘΌ156 Δ 601] ΟἸΏΘΏ. ΕῸΣ Ὀοῦῃ αὐὐυύμαοθβ ἃγθ ὑνρὶοδὶ οὗ ἃ 
βίαῦα οἵ ψοϑ.ᾧ 

ΠῚ ομϑ᾿β ρΊγα]Θ θθοοϊηββ ἰοοβθηθά, 1 τηθϑηβ ὑμδῦ ΒΟ 6 γουηδἢ 

θηοθιγέθ ὈΘΙΟΠΡΊηρ᾽ ὑο ὑμ6 Ἀ.Δ]Υ Ὧ88 1αδϑὺ Ὀθθὴ ἀθὶνοσθα. ΤῊΝ 
15. Ὁμἀου ύοαϊν δὴ ᾿ηβύδηοθ οἵ αϊντηδύϊου ἀθυινθα ἔσοιῃ βυτα- 
ρϑῦμοῦϊο οὐ ᾿μτὐαῦϊνθ τηᾶριο. Α ριγαΐθ Ἰοοβθηθα δοοι ἀθῃτδ ΠΥ 15 
σοηδίχιθα το 8 ΟΠΊΘῺ Οὗ 8ὴ ΘδβΥ ἀβίνουγ. [Ι͂ἢ οἱάθῃ Ὀ1 165 
τηοϑῦ Ῥυοῦϑοὶν ὑπ ριχαϊθ νγὰβ ἀ6] 1 υϑύθ! Υ Ἰοοϑθηθα 1 οτάθυ ἴο 

1 ΟΡ. ΒΓΔ] Βαρογυβδύϊοη ἴῃ ῬΘΒΏΒΥνϑηῖδ, Μίθηιοίγ8 ΟΡ {μπὲ Αγιογίοσαη, ἘΠ Ι}- 
ΤΟΥ͂Θ ϑοοίοίῃ, ΝΟ]. τ. Ὁ. 18. 

2 Τὴ ΑἰἸηθχοδ 8150 ““ΤΉγΘΘ ἰϑιὴρ8. ΟΥ̓ οδηαϊΐθα θαγηθα οἷοβθ ὑορϑῦμου τάδ 
αοαίῃ." 10. ». 126. 

9 ΟΡ». {8 Αμλουϊοδὰ βαρουβίοη “1 δὴ Ἰηΐϑηῦ ὍὈ6 τηθαϑαχρᾶ, τ 11 ἀϊδ 
Ὀαΐογθ 108 ργόονιαρ ὑγὴθ 15. ονον. 10. Ὁ. 25. 

2. Ον. α. ἀδϑουρϑϑκὶβ οὐ ᾿μδοι ῬΙηθδα, 1.6 ΚοῖΚ- ΠΟΥ ὧδ 1,68 008, Ὁ. 888. 

1--- 

Ὡς 
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Ὀτίηρ' δρουῦ {ῃ15 οἴδβοι. Οὐμνθυβ νυ, νγθ ἃγ6 ὑο]ά, “Ὁ06 ῬΏγΒΙΟδΙ 

οὐβίβοϊβ οὐ πηρθαμπηθηῦ οὗ ἃ Κποὺ οἡ ἃ οογτὰ ψου]Ἱὰ ογθαῦθ ἃ 
ΘΟΥΥΘΒρΡΟΠ ἀὴρ ΟὈΒύθοϊθ ΟΥ Ἰρθαϊτηθηῦ ἴῃ ὑπ ῬοαΥ οὗὁ {8 

σοι. ῬΘΡΠΔΡ5. ἃ ΒΙΠ}1|80. 166 Πα θυ}168 ὕΠ6 δῃοϊθηῦ ατθοὶς 
ΘΧΡ ΓΘ βϑίοη ζώνην λύειν “ Ὅο ἀΠ]Ο086 ὕἢ6 ρἼΓΤΑΪ6, ΔΡΡ θα ὕο ΑὙύΘη15 
ἵπ 6. σῃδγϑούθγ οὗ ρϑύγοῃμβϑβ οἵ ψοιηθῃ 1η {γϑν81}. 

ΠῚ ομϑ᾿β ἰθρ' φρυονβ πυαμηῦ, 6 τηϑύ βριῦ ὑῆγθθ {1Π168 ΡΟ 1, 
ὑμδὺ {Π8 5Β1Ἐ{Ὦ 688 ΤΥ ΡῸ ἴο ἃ ἔθιηδθ γοδῦϊνθ 1 8 1ηὐθυθϑύϊηρ' 
ΘΟ ΠἼΟῺ 8δηα δοσρίογαίθ μ6. ἀθ ν συ. 

1 {μ8 πγϑϑα ρϑῦβ ὑϑῃρ]θα 1ῃ βϑυῖηρ', ὑμαῦ βαρροβίβ ὑμϑῦ {ῃ6 
σϑυτηθηῦ 0. Μ᾽ ὨΙΟὮ 1ὖ 18 ΘΙΩΡΙΟΥ̓Θα Μ01}} Ὀγ]ηρ' ΔΘ] ἢ μα ὈΥΟΒΡΘΙΙΓΥ͂ 

ὕο {π6 Ῥϑύβοῃ ὕ7ηο 15 ἤο ψἴϑδσ ἴὖ (θά το φορέσῃ μὲ χαρά οἵ μὲ 
ὑγεία), ὑπ Ἰηπθμηοθ οὗ [86 ἰϑῃρθα {πγθδα Ὀθίῃρ' δἰκία ἴο ὑμδῦ 
οὗ ἃ κηού, ψιὺῃ ψὨΙο. ψγ 588}} Ὀδθοουηθ ᾿οΥ6 ἴβιη]δ 1ἢ ἢ 6 

οουϊ86. οἵ 0815 ὑγθϑύιβθ. 
ΠῚ ὑῃ6 θὰ οἵ ἃ ραυηθηῦ ὕσγη8 ἊΡ οἡ ὕμθ Ὀϑοῖΐζ, 8 ΘΆΤΟΥ 

15 ἀΘβπθα ἰο σοὺ ἃ ΠΟ ΟἿΘ Β00Π,2 δ ΟΙΏΘΩ γρϑύηρ Οἢ 8 
Ὠούο ὑμϑὺ ὃ οοδῦ ΤΟΙ Μ͵ΟΩρ' 5166 οαύΐ ὈΠΠΡΒ [π6]ς ἴο ὑΠ 6 ΟΥ̓ΠΘΓ 

δια ῥτούθευβ δἴτα ἀρϑιημϑὺ βούοουν (δέ τὸν πιάνουν τὰ μαγεια). 
θη ΟἿ Ραΐβ ΟἿ 8 ΠΟΥ͂ ΟὝΘΒΒ, 1Ὁ 15 Ὅη68 ουδύοτῃ ὕο ΨΥ ]ΒὮ 

Ὦϊτα 10Υ οὗ τ᾽: “ΜδϑγΥ γοὺ ψϑᾶγ 1ὖ ψιῦ Πρ ἢ "ὃ (Νά το χαρῇς. 
Νά το φορέσῃς μὲ ᾿γεία, οἴς.). [ἀκ ψΊδη685. ἃγὸ οἴδσθα οχ 0ῃ6 
ῬυΓΙΟΒ886 οἵ δηγύίηρ' πθν, ἰῃ6 ὈυΠ) απο οὗ ἃ πο Ὠοιβ6, οὔο. 

Αὖ [88 ϑπᾷ οὗ ἃ τηθϑϑὶ], οὐ δίδει. Ἠδνίηρ' ραυύακθη οὗ 8ΗΥ͂ γϑ- 
ἐγϑῃιηθηύ, 1ὖ 18 ρο]ὔῦθ ἰοῦ {πθ6 ἢοβὺ ὕἤο ψ 8 15 σιιοϑῦ “ πιῇ 
ἢθϑ!ῦὰ " (Μὲ τῆς ὑγείαις σας). 

ΤῈ ἃ νιϑιῦοσ. πα 8 ὕη6 Ῥθορὶβ οὐ ψῇοιῃ Π6 08115 δὖ [800}6, 1Ὁ 15 

δι 5ῖσ:ι ὑμαῦ ἢ15 ταῦ 6Γ-1}.-18}} 1011] ὍΘ ἔοπα οἵ δίτη, ἃ Ὁ] ββίπρ' 88 
συθδῦ ἃ 1ὖ 15 ΤΆΓΘ. 

Τηδῦ 6 ψΜ1}} Ὅ6 ἰονθα ὈΥ͂ 815 ταούπου-Ἰ-ἰανν, οὐ ὑμαῦ ἢ6 ψ1}} 

1 ἘῸΣΥ 80 δχῃϑυβύνο αἰββογύθιοη οὐ ἄποίβ αὐ Ομϊαδίγεν, 566 ὅ. α΄, ΕΎΔΖΟΥ, 

16 Οοἰάοη Βοιισῆ, γο]. τ. ρρ. 892 [0]]. 

23 ΤῊΘ βᾶπ|6 ΒΌΡοΥβυ 10) οχὶβίβ 1 Αὐηϑυίοδι, Τεπιοίγβ 01} ἐδ6 Απιογίσαη ΓοΙἢ- 
ΤΠ ΟΥ6 ϑοοίοίμ, ν0]. τν. Ὁ. 142. 

8. ΟΡ. ἃ 5ΒΙΣΆΠΔΥ σαδβίοτῃ ϑυλοὴρ [ἢὯ8 Οο]05: ὅ. αὐ. ΟδΙαΡ6}1, διυρογδίϊεϊονϑ ὁ ἐἢὸ 

Ηἱἰσμίαπαάβ απᾶ 1ςἸαπαβ ὁ Βεοίίαπά, Ὁ. 2581. 

4 ΤῊΘ ΑΥὐδῸΒ 8150 ΟἹ ὕῆθ88 οΘσθ 51: 0Ὲ}8 ΝΊΒΏ [8 ΟὟΤΏΘΥ δύ Ὦ18 ῬΟΒΒΘΒΒΊΟΙ Τηδῦ 
ῬΤΟΥ͂Θ “ῬΓΟΒΡΘΙΟᾺΒ ᾿ (πναθγοοΪ!). 
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ὈΘΟοΟΠ.8 8 ὈυἹθϑύ, 15 δίβο ῥυορῃμοβίιοαῦθα οὐὁ ομθ ψηὴ0 [1|κ68 ἴο δαὶ 
Ὅη6 ογαϑῦ οὗ Ὀγθϑα. 

ΤῚ ομθ, 116 θϑύϊηρ,, ἰθᾶνθβ ὃ 8118]}} 1 Ἰηϑανου θη} 0, 1ὖ 15 

5814 ὑῃδῦ ΒΟ 6. Ἰθυ9 οἵ (6 ἴϑυν 15 ἤὰσπρυγ. Βαῦ 1 ΒΘ 
Ιθανθθ 1ῦ ῬΌΓΡΟΒΘΙΥ, ἢΘ 15 τη8416 ο ϑϑῦ 1{, ΟΥ 656 ἢ6 Ψ1}} ἰΙοβθ 15 
βυσθουμαθσῦ. 

Τῇ βοιῃθῦβιηρ᾽ 15 ὈΓΌΚΘΉ, ὕνγο τλοσθ ὑβῚηΡῈ Μ11 [Ὁ]]ονν, ὑΠδὺ 

Ὁ86 παμαῦον οἵ ὑῃ6 ΤΥΏΙΥ͂ τὴ8ὺ 6. σοϊηρ!οίοα (ἔγεινε ἁγία 
Τριάδα) ΘαΘἢ δὴ ϑοοιάθηῦ 15 ΘΟΠΒΙΔΘΓΘα ἃ8 ΒΡ ρθϑδϑίῃρ' ΝϑΙΏ 6818, 
8 βοὴθ Πουβθνινοθ ΘΟΏΒ0]6. ὑῃθιηβοῖνοθ ψιὺ ὑμ6 τϑθουοη 
Ὁῃῶὺ Ὁ. “1}} ᾿ποῖκ ἡ (γουρσουζιὰ) Ἦδδ Βρθῃῦ 1086], Δη ργθδίον 

6Υ}18 ἢᾶνθ ὑθθὴ ἃνθυΐθα, Οὐθθυβ, οὗ ἃ Ἰο76 ρθϑϑιταιϊϑῦϊο ὕΌΓΗ, 

Ὠονγθνοι", ἰοοὶς ἃροΩ 1ὖ ἃΒ5 ἃ [ΟΤΘΥΧΏΏΘΥ ΟἱἨ ΤΟΥ͂Θ ΒΘΙΊΟῸΒ ΟΘΙΘΙΑΟ165, 

ϑιηἃ οὔοθθ. Ὀμθιβοῖγο8 Μ0ὴ1186 ἀθβροη θη! Υ τηπὐδθυϊηρ “πηδᾶν 1ὖ 
ὕστῃ οαὖῦ ΜΜ6}}}" (σὲ καλὸ νὰ μας βγῇ ἢ). 

Μυοηίίαο οδεοργυαηςοδ. 

ϑθθριηρ ἰοὺ ἀδυΐ 15 86, 88 τὖῦ 5 ΘΘ 08 δΘΥ ὑῃ6 “Ῥγοβρουιῦν᾽ 
οὗ 186 Ὠουβθθο]α (τὸ μπερεκέτι τοῦ σπιτιοῦ). ὋΤΏΘ 581ὴ8 ΒΌΡροΙ- 

βυϊθοη Οχιϑῦβ 1 8016 οἵ 06 158]84η48 οὗ ὕὍη6 Ασρϑϑῃ," δῃμα οὔ θυ 
Ῥᾶιὺβ οἵ ΟἼθθοθ, ἃ5. 611} ἂβ 1Π ΤΆΘΏΥ οΟὔδθυ σουηὐτ 65, ᾿ηοἰ ΧΙ ηρ; 

Απηογῖοδ. ΝῸΓΙ 15 ᾿ὖ ΔανΊΒΘ 16 ἴο ρἾνϑ ψϑῦθυ οαὖ οἵ ὕΠ6 Ὠοχβθ 
δἰθθσ βαηβοὺ (ἅμα βασιλέψῃ ὁ ἥλιος). ΤΆ ργββϑβθα, ομβ τηυϑβῦ 
ῬΟῸΓ οαὖ Ιηὔο ἃ ΟΌΡ βο1η6 οἵ {ῃ6 οοῃύθηϊβ οἵ ὕΠ8 ρῥιο ον ὈθίοσΘ 
οἰνιηρ ᾿ὖ ναῦν. ΤῊ Θ βϑιὴθ τϑϑύτι οὕ]οη ΔΌΡΙ165 ὕο ἰθϑάνϑη (προξζύμι). 
ὙΊΏΘΡΆΥ 8180 15 θοῦ ἴο ὯΘ6 ἀγα δίῦθυ ἀδρϊκ.' 

ϑϑ]ῦ ΟΥ 8. ΒΊ6Υ16 τΙηυϑὺ ποῦ Οἡ ΔΗΩΥ͂ δοοουηὺ Ὀ6 ἰοὺ οαὐ οὗ 86 
Ὠουβ8 δἰ ΘΗΥ͂ {1πὴ6 οὗ ἀδΥ ΟΥ πιρῃῦ. Τὺ 15 ὈΘΙ1Θνϑα ὑμδὺ δίοηρ' 

νΙἢ 06.686 ἀΥίι6 165 ν}1}} ἀθραγῦ ὑὴ6 Ῥγοβρϑειὺν οἵ ὑΠ6 ἔβϑιμη!γ. 

1 ΤΙΚΟν 1586 ἴῃ Αγηοσῖοδ 10 15 Π61α ὑμαὺ “1 [Ὦδγ6 18 ἃ ἀθαίῃ ὑΠπ6γ6 Μ11}] Ὀ6 [Ὦχθο 

ἀοαῦηβ ἴῃ 086 ἴβϑυλιν αι ἃ Βμουῦ ὑἰπ16,᾽ δηα “ἢ γοὰ ὈΥΘΔΚ βοιαθίῃϊημρ, γοῦὰ 

Ὑ111 Ὄγθαϊς ὑνο οὐμοὺ ὑμῖηρδ,᾽ Μεοιιοῖγε οὗ ἐμε Απιογίσαη, Εοἰκ- Πογο Θοοσὶοίῃ, γ0]. τν. 

ῬΡ. 180, 184. 

2. ΨΥ. Η. Ὁ. ἔοπβα, “" ΕΟΙΚίοσα ἔχογῃ Ὁῃ6 βουύμοεῃ β'ρογδαββ,᾽, ἴῃ οὶ - ΠΟΥ6, 

δαμθ, 1890, Ρ. 181. 

ὃ Μοεπιοῖγξβ οΓ {πὰ ΑἸηεγίσαν, οὶ - Ποῦ δοριοίψ, 0]. τν. ΡΡ. 82, 147. 

4 ΕῸΣ ΒΙΠΏ]ΔῚ ΒΌΡΟΥΒΟΙ ΙΟΩΒ ἰὼ Βοαύμοεη ατσθθοθ, 866 Βθηη6}} Βοάαᾶ, ΤἼς 

Ουδίοηιβ απὰ Πότ οἢ Μοάσγην αγδθοα, Ὁ. 15θ. 
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Τη [5005 ΟΠΙΟΏΒ, 8810 δηα ᾿ηϑύσῃθϑ δῖ ὕμθ δύύιο]θβ [Υἄθη 

ἴο Ὀ6 ρίνθῃ ουαὖ οὗ ὕΠὸ ἤουβο δίθου βυηβοῦ. 
0 15 τηὐογοδύϊηρ δῃηα 1ηβυρα ον ὕο σορᾶγθ ΜΙ ὕθιθθθ 

ΒΟΙΏΘ ΒΡΟΥΒΟ Ὁ] ΟῺΒ ῬΓΘν ΔΙ] ηρ' ἴῃ ὑμ6 ἩΠΡΏΪΔΠαΒ οὗ δοούδπα : 
“«Α 816γ6 βῃου]α ῃού Ὀ6 8]]ονϑα οαὖ οὗ ὑπ6 ἢουβθ δου ἀδυῖκ, 

8Π6 ΠΟ 168], ὉΏ]685 αὖ 06. Βρυηκθα ψ]Γ 5810. Οὐμθυνψιβθ, ὑΠ68 

ἘΔΙΓΙΘΒ τηδΎ, ὈΥ͂ ΤηΘϑ 5 οἵ ὑδθίῃ, ὕακθ ὑμ6 βαϊβίδϑησοθ ουῦ οἵ ὉΠ6 
Ὑ016 ἔϑγυπι ργοάπορ.᾿ ἢ 

Οη οογίϑη ἄδγα οὗ {π6 γϑδγ 8]80 ὑ6 ϑοούοῃ [ὈΥΌοσΘ ον ηρ' 
ἢτο ουῦ. οὗ 68 Βουβθ6. Ομ Βαϊδδῃθ δηαὰ Τωϑηλτηδβ. ΘΒΡΘΟΙΔΙΪγ, 
“τῷ ΒΒου]α ποῦ Ὀ6 ρίνθῃ, θυύθῃ ὕο ἃ ὨΘΙρΡΟυΥ ΜΜΏΟΒ6 ἤτο Πδα φῸΠ6 
οαὖ. Τὸ ψου]Ἱά σὶνρ Ὠΐτη 00:68 Ταθϑβ οἵ ἀκίῃρ ὑΠ6 Βα ρβύϑῃοθ Οὐ 
Ῥϑηθῆὺ (ἐογασ!}) ἴσοι ὑῃθ οονβ.᾿ ἢ 

ΤῊ τϑᾶβϑοῃ δἰ]θρθα ἔοσ ὕμ6 (ὑθ  Ὁ᾽8. δαβύοτη οουγθθρομάβ ψιῦῇ 
ὑΠ6 Μδοθάομίδηῃ βχρυθϑϑίοη ὑμαῦ ὑζθβθ αγύϊοὶθβ, 1 δ᾽] οσσθα οῦ 
οὗ [88 Ποιβθ, “Ψ11 δκθ δῦϑύ ὑπ ῬΥΟΒΡΘΥΥ οἵ ὑ6 ἔβην. 
ΤῊΘ Ῥτοβι 0 σομοθγηϊηρ ὑμ6 ἰοᾶῃ οὗ ἃ 5167 6 ΙΏΒΥ͂ ΙΠΟΥΘ 
ΡΥ ΙΟ.]ΔΥ]γ θ6 δοοοαπῦθα [ῸΓ ὈΥ ὑῃ8. Ὀ6]16 6 ὑμῶῦ 8. 8160 86 ἔΌΥῚΒ 

δι ΒύΤΟΠρ᾽ βοίδουδτγα ἀρδιίηβῦ 6υ]] βριτιῦβ δηα νυ τύ ἢ 68. 
Τὸ 15. ΤυσίμοΥ 5014 ὑμαὺ γοὰ 5ῃοι]ά ποὺ “ϑαὺ Ὀτγθδᾶ," ὑμπδύ 

ἴ5. 41η6, δὖῦ βαπάονῃ. ΑΔ ροβϑιῦ]6 δχρίϑηϑύιοη οὗ ὑῃ18 Ὀϑιμθϑῦ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴοαπα ἴῃ βανοῖαὶ ατθοῖς [Ο]Κ-ϑοῆρθ. ΒΎοΙα ὑῃθθθ οοιη- 
ῬΟΒΙΘΙΟΩΒ ψ ἰθᾶτη ὑμᾶῦ ΟἸδιοηΐαβ (2) 6δὺ}) ἃπαὰ 18 ΜΠ 
Ομδγοηύιθεδ ΒᾺ}0 δὺ ὕὑθδῦ ὑϊηθ οὗ 89 ἀδγ.ἡ 

Οοποθρηΐη ὀγθαα, δαϊέ, δίς. 

ΤῊΘ 5ρ1}Π|πρ οἵ νίηθ 15 ἃ 810 οἵ σα] ; ῃ 8 5ρ1ΠΠ1ηρ’ οὗ 
ῬΘΡΌΡΟΙ Ὀϑύοϊθηβ ἃ αὔϑυτοὶ. Βαῦ [ἢ 5ρ1Π1πρ οὗ ο1], ν]ΠΘΡΆΓ, ἢ ΟΥ 

ΔΥΥΘΟΪς ἰγθὈοα 65 ηούβιηρ' [655 ἤδη ὑῃ 6 στὰ] οὗ ὑΠ6 Πουβϑῃοὶα, 
Τ ὁπ να] ]γ βοδύθουθ βαὶῦ ἀροὰ ὑἢ6 ργυουπα δῃὰ ἄοθϑ ποῦ 

1. (6, ρογρθδῖῖβ οὗ μόοῃ Ῥίηθϑδα, [6 Ἐοὶκ- ΠΟΥ ἀ6 1,68Ὁ08, Ὁ. 828. 

2... ἃ. ΟδιηρΌ6}}, ϑιιρεγεβεϊϊοηβ οὁΓ {πὲ Ἡσμϊαπᾶβ απᾶ 1ςἰαπαβ ο1 Βεοοϊίαπά, 

Ῥ. 85. 

5. 10. Ὁ. 284. 

4 ΒοΥΠαγα Βομιηϊαίΐ, Γισάεν νὐοπ Οἤαγο5 πιὰ ἄον' Τὐηϊογιροῖέ, ΝοΒ. 2ὅ--27. 

5. Τ 15 Ῥουύδρβ βίρηιβοδηύ ἐπαὺ ἴῃ βουὴθ ρᾶγίβ οὗ αυθθοὸθ ῬΥΌΡ συ, {88 ϑῖηθ 

ἴου σἰποραι 15 ὕπο ϑυρμουηϊδίϊο θυ γλυκάδι “ 5ιυγοού,᾽ ἱπβίθαα οἵ ξεῖδι “Βοῦτ, 

ΜΈΏΪΙΟΗ 15. [806 οΥαϊΠΙῪ Μογᾶ. 
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᾿δϑύθῃ ἴο Ῥῖοκ 1 ἀρ, 10 15. Ὀ6ΙΙΘνθα {ῃδὺ ἴῃ ὉΠ 86 ποχύ ψουῦ]α ἢθ 
Ὑ1}1 6 ἀοοιηθα ο ρἱοὶς ἃΡ ρυϑίῃβ οἵ 8810 ψι ἢ 18. ΘΥ6]168. 
ΤῊ ὈδΙΙ6Ε ΘΧΘΙΡΙΙῆΘ5. 1 ἃ ΥΙΝΙΔ ἸΠΔΠΏηΘΓ μ6. νϑῃϑγϑύϊοσι 
γΙ ἢ ἡ Ὠ]οἢ βα}ῦ 15 τορασάθα Ὀγ ὕῃ8 ρθορίθ. [Ὁ 15 Ἰοοϊς θα ἀροὴ 
ἂ8 ἃ “Ρ1 Ὁ οἵ αοα; δα δὴν ψϑηύοῃ νγαϑύθ οἵ 1ὖ 18 σϑυύϑιῃ ὕο ὈΘ 
ΡΟ ΠΙΒη 64 88 ὃ ΒΘΟΓΊ]ΒΡΘ. 

ΝΟΥ 15. ὕμ6 νϑῖαθ βϑῦ οἡ 88]ὺ 1688. Ὠιρ δἰβθνῆθσο, Αἰηοηρ' 
ὑπ 6 ϑοούοῃ ἩΠρΪαπάθυβ ϑηαὰ [βἰϑηάθυβ ὕΠ6 ὑπο οὗ 5βα]ῦ νγὰβ 

σΟὨΒΙ ἀου θα 8 ΠΠΡΘΙΟΏΔΌΪ6 οὐἹηηθ ἴο 06 Βθν θυ Υ ρα ]5η6α Ὀοίῃ 

1ῃὼ 815 δῃηα ἴῃ ὕμα 116 ὕο οομχθ. [Ι͂ἢ Αὐηθυῖοδ 8150 ΒΡ11Π1ὴρ᾽ Βα 

15 η]οἰκΥ.2 
Α Ιἰκθ βϑογθάμῃθδβ, βύθῃ ἴῃ ἃ ΒΙΡΏΘΥ αἀθργυθθ 1 ρΟΒΒΙΌΙ6, 

δὐθδοῆθ5 ἰο Ὀτθδᾶ. ΝῸ οὐὔα Ὁ5 ᾶτθ ὑγονῃ οαὖῦ 1ῃ ἰἢ6 5βὑγθθῦ. 
Ὑ Ώ θη ὑπ8 ροϑδβϑηύβ βίδα 086 ὑϑ]6-οἱούῃ, ὑπ6 Ὺ ὕδῖκθ τ ὑμαὺ [ἢ 6 

ΟΥα Ὀ5. 588} [811] Ἰηὔο βοῖὰθ ουὐ-ο  -6- 8} ΘΟΓΉΘΙ, ΠΘγΘ ὑῃοΥ 

οδ Ὀ6 ρΡΙοκϑα ἃ} ὉΥ̓͂ ὕὍ.6 ὈιτάβΒ. [1 8 ρῬίθοθ οἵ Ὀγθδα 1165 οὴ ὑῃ8 

τΟϑα, [ῃ8 ρϑαϑϑηὺ ἀἂγοα ποῦ ὑγθδὰ ἀροὴ 10; Οἡ 8 ΘΟΠΌΓΔΥΥ͂, ἢΘ 
βύοορβ, ῬιοΚ αὖ Ἂρ 8δηα αἀδροβιῦβ 10 1 ΒΟΙῚΘ ΟΥΘΨΊΟΘ 1ἢ ἃ Μ0λ}] ΟΥ̓ 

Πδϑάρθ, θθυομα ὑῃθ γϑϑοῇ οὗ ργοίδηβ [ϑοῦύ. “ΒΥ {με Ὀγθδὰ σῇ] ἢ 
ψ6 οἂὺ" (Μὰ τὸ ψωμὶ ποῦ τρῶμε) 15 ἃ ιϑὰ8] ἴΌΓ πὶ οἵ ϑιῃριδῦϊο 
δδβονθϑύοη. ΑὈαβα οἵ δὴ ΘΏΘΩΥ οἴὔθη Ππα8. ΘΧΡ ΓΘ ΒΒΊΟΩ. 1 ἃ 

ἀθηπποιαύϊοῃ οὐ 815 Ὀγθϑα, δῦ 85 οἵ 15 [δι (πίστι), τϑΠρΊουβ 

Ιᾶνγ (νόμο), {88 ραγϑηΐβ ψῆο θοροῦ Ὠϊη (τὸ γονειό), ΟΥ ὍΠ6 5818 

Μ0 ρῥγούθοῦ ἢπη (τὰ ἄγια)λ. 

γοϊηθη 1 Κηθϑαϊηρ Ὀγοϑα ἔγθα μα ΘΉὉ]Υ ατῶνν 0η6 ΒΡῈ οὗ ὑδ8 

ΟΙΌΒΒ. ὍΡΟΙ ὕμθ ἀουρῆ, Ὀθίογθ ὑῃ6 Ὺ ῥγοοθθα ἴο βοραγϑῦθ 1 1ηΐο 
Ἰοᾶνβθϑ. Αἱ οὐόβ8 15 ΘΒ ρον ἀσάνῃ ὁ ὑῃ6 ἢγϑθὺ Κηθϑδαθα δπα 
θα Κρὰ Ἰοαῦ (πρωτοψώμι), ΕΟ 5ῃο]α ποῦ Ὀ6 ρίνθη οαὖ οὗ ὉΠ6 
Πουβθθ. Τῦ 15 850 συϑύοιηδυυ ὕο τδκο ὕπ6 Β᾽ρὴ οὗ ὑῃ8 οὐὔοβ8 ἢ 
86 Καϊΐδ οῃ {86 Ὀούνοηι οὗ ἃ Ἰοδῖ οὐ οαῖκθ ὈΘΌγΘ οαυυ!ηρ 10. 

ΤῊΘ Μομϑιημηθάδηβ ρΡῸ θνυϑὴ ἐγ ΟΣ 1 ὕΠ 61 νϑηθγύϊοη οὗ 

0018 ἀἸνίπο ρῦ. ΤΉΘΥ πόνοι οαὖ Ὀτοϑα τυινἢ ἃ. Κηϊΐθ, Ὀαῦ “Ὀσθαϊ 
10, ΘΧρΡΙ δἰ πῖηρ' ὑμδι 1ὖ 15 ἱταρίοαβ ὕο ψουηὰ Ὀγθϑά ψιῦ ἢ 5066], 
ΙΓ ΔΥ ὈΘ]1Θ 5. ΘΟ ΘΟ ]ηρ' [015 ΔΥ1016 οὗἩἨ [θοαὶ ῬγΓθνϑιὶ Διο ρ' 

1, α. Οδαρθ6}}, διιρογεειεοης οΓ ἐπε Ηἱϊσλμίαπᾶβ απᾶ Ἰϑἰαπᾶβ ΟἹ ϑοοιϊ,απα, 

Ῥ. 2860. 

2. Μοηιοΐγξ οὗ ἐπ Απιογίσαπ Εἰ - ΠοΥῈ ϑοσίοίψ, ΝΟ]. τΥ. Ὁ. 82, 
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ὑπ6 Α]ανβ 'ε Βᾶνθ 8]} μϑαγὰ οὗ ὑμ6 “Ὀγθδὰ δηα βα]υ οἴ ηρ5 

οὗ Βοβριύα! ν τσ Ὡ]Οἢ 1ῃ ΘΙανόηῖο ἰδη618 ΌΤΙ ἃ ομ]θῖ τὔθι ἴῃ [ἢ 6 
γϑοθρύϊοη οἵ ἃ συιρβὺ, δηα Ὑν 10 ονθ ἤραγθ ἴῃ Ὁἢ6 Θη ῃγΟ!6- 
τηθηῦ οὗ ἃ ΠΘῚ ΒΟΥΘΥΘΙΡΉ. 

Α Κιμαγθα βυρθυβυ 0. ψγὰβ Θαὐουύδι θα ΟΥ̓ ΤΆ 68 ΘυύΘ ἢ ΠΟΤῈ 
τοιηούθ ἤδη ὑμ6 ὥὄανβ, 85. ἴογ βχϑιηρὶθ, ὉΥῪ ὑμβθ Μοχιοόϑῃβ, διμοηρ; 

ν᾽ ὨΟ) “Ὁ νὰ ὑμουρθῦ ὑῃϑῦ 1ἴ ΒΟΙὴ6 ρὙΎΘΙῺΒ οἵἨ πη81Ζθ [68]] οὐ ὑῃ 6 

σγουπα, ἢ ψῆο 580.) ὑζθιη ᾿γ]ηρ ὕπο 8 Ὀθουμα ο 1 0 {ΠΏ ΘΠ], 
ὙΠ ογθίῃ, 1ἢ ἢθ 4116α, ἢ6 Βαρηχθα 06 τηϑῖζθ, ΊΟἢ Ρ]διηβα 1086} 

οἵ ἢϊτὰ ἰο σα, βαυτηρ', “Ἰμογα, Ραμ 8 ὑΠ15 πηϑη, ἵΟ 57 1ὴ6 
(816 δα σϑῖβθα 26 ποῦ ἃρδίῃ; Ῥαμῖ8} δἰπὰ ψιῦ ἢ ἰϑτηΐμθ, ὑπεῦ 
ἢθ ΠΙΔΥῪ ἰθᾶσῃ ποῦ ἴο Βοϊα τὴ ἴῃ αἰββομουγ᾽. ἢ" 

ΤῊ185 Μοχιοδη ργρᾶυοΥ οἵ ὕΠ6 πηδ1Ζ6 ΘΧῬΥΘ5565 ψΊῸἢ ΓΘΙΏΔΥΚΘΌΪ6 
ΘΟΟΌΤΒΟΥ ὑπμ6 Μϑοθαοῃιδη Ῥϑαβϑη 5 ἔθ! ΡΒ ἢ δ Βυρ]θοῦ, δὰ 
[86 τηοῦϊνα ννῃ] ἢ αἸούαῦθβ 158 ὑγθαύχσηθηὺ οὐ Ὀγθϑα. 

Αὐυσυνν. 

ΤῊ νϑϑὺ ΤΩ] ΟΥ̓ οἵ ὑῃ 8 οὔθ 85 οὐβοενϑα Ὀγ ἢ 6 Μϑοθαοῃιϑῃ 

ὈΘΑΒΘΉΤΥ 816. ΘΟΙΏΙΠΟΩ ἴο ΤΩΘῊΥ ἰϑηαβ Ὀθϑιάθβ Μϑοθάομῃϊδ, δηα 1ὖ 
11} Ὅ6. οὔθ οὗ ὑπ ργθϑϑηῦ ψυθ 1 8 δῖ τη8 ἤο ροϊηῦ οαῦὺ Βοῖηθ οὗ 
0Π6 τηοβὺ τϑηλδυκα Ὁ] 6 Ἰηβϑύθηοοβ οἵ δ᾽ πη] αυϊγ. Μϑην οἵ ὑμθδθ 

ΟἸΙΏΘΙΗΒ Ο8 ΘΆΒΠῪ 6 ὑγαοθα ἰο ὕΠ6 ῬγΠΟΙρ]6 οἵ βυιθο θη. ΤῊΘ 

ΟΤἹἹΡΊΩ οὗἨ ΟὐὮΘΥΒ 15 ποὺ αα106 80 ροἰδίῃ. ΤῊΘ Ῥθορὶθ ὑμϑιμβθῖνοδ 
ΟἸηρ ὕο ὑῃ6 1 Ὀ6]16 ἢ 88 ἃ τηϑύϊου οἵ ὑγϑαϊθοη ϑπάθα ἀἄοψῃ ἰο 
ὑμθηὰ [τΌτ ΘΑΙΥ ὈἸΠ165, Ὀαὺ ΓΠΘΥ 8.6 ἀη80]6 ἴο δοοουηῦ [ὉΓ 1. 

ΟἸθη8 816 οἴζθῃ ἰβίκθη ἔἴγροιη ὑπ ρϑορίθ οὐ δῃϊμηβ]β. ΟὨΘ 
τηρϑίβ δὺ ὑπ ουὐδβοῦ οἵ 8. ]ΟΌΤΏΘΥ, ΟΥ ΟἹ φΦΌΙΩρΡ οαὺ ἴῃ 6 

ΤΔΟΤΉηρ. [Ὁ 18, [ῸΓ ΘΧΘΠΊΡ]6, ἈΠ] ΟΚΥ͂ ἴο ΘΟ ὨΘΥ ἃ Ῥγϊθϑῦ ἢ 

Ἰθανιηρ ΟΠΘ 5. ὨΟαΒ6 ἴῃ ὅπ τρουηϊηρ᾽, ΟἹ Οὐ δούς πρ' [ὈΥἢ ΟἹ 8 
)7οῦγμθυ. [}π ὑμπαῦ οαϑθ 1ὖῦ 15 Ὀδϑῦ ὕο ροβύροηθ ὕῃθ δχρϑαϊίοη. 
10 15 ΨΟΥΒΘ 1 ἃ ῥγἹϑϑῦ 15 ὑῃθ ἤγϑῦ Ῥϑύβοῃ γοὰ ἤδϑνθ 866 Οἢ 8, 
Μοηάδν : δνθυυυμιηρ Μ01}} ρὸ ψτοηρ ψΙ γοῖ ῃγουρῃουῦ {86 
γο 6 Κι ΤῈῊΘ 6ν1] δὴ ομ]ν Ὀ6 σοπηῃΐογδοίθα Ὀγζ ὑγίηρ 8. ποῦ ἴῃ 

1 Βαϊδίομ, ϑοη98 07 6 ᾿ἰπμιδδίαη, Ῥοορῖο, Ρ. 247, 

2 Βδβδρᾷῃ, ἴῃ Α. ᾿ιδηρΒ Οιδίοηιν απᾶ Μψίλ, Ρ. 20. 

ὃ. ΤῊῺΘ 5Β1ηὴ6 ΒΌΡΟΓΒΟΙ ΙΟΙ ΘΧΊΘ 8 ἴῃ ᾿Β5ῖδ, ΜΏΘΓΘ Ὁ 15. ΘΧ ΙΔ θα ὈΥ͂ ΒΟΙῚΘ 88 

Ὀδΐπρ ἀπ ἰο {πμ8 ἔδοῦ ὑπ 8 ῥυἱθϑῦ ἔουιη θυ] ἢϑα [88 τἱρῃῦ ἰο ἤπ8 ΗΪβ ρϑυϊβῃ] ΟΠ Υ5 
ἴογυ ποηῃ-αὐΐοηάϑηοα αὐ δ πμδῪ τη888. 

{ 
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ΟἸΘ᾽85. Ὠδηα] θυ ῃἸθῦ, δηα ὑμιι5 “ διπαϊηρ ὑῃ6 1}] οἤϑηοοθ "ἢ (δένεις 
τὸ κακὸ). 

Α ρυϊθϑῦ ΟΥὁ ΤΟΩΚ 15 880 σοῃδιάθγθα οὗ 1]] ογηθὴ οἡ Ὀοδγα 
5ῆ10. ΤΠὴ6 Ῥγθβθῆοθ οἵ β10ῃ ἃ ρΑΒΒΘΏΡΘΓΙ ἸΠ6 1068 ΡΘΟΡ]6 ὕο ἰΙοοκ 
ουῦ ἴον ἴοα] ψϑαύμθυ ΤῊ] ΒΆΡΘΥΒΌ ΙΟΩ 18 Βῆδιθα ὈΥ 1] δὴ 

86 ΕἸΡΊΙΒΏ ΒΘΘΙΏΘΗ : 
“ἸΏ ρΙΩ ὕὑνγο ΘΟΥΘΒ 816 ὈΔΙΒΟΏΒ, 1 4]]ὸν. [1 80, βύϑῃμα ὈΥ͂ [ῸΓ 

ἴοι] νὶπαβ," βαυ8 ὑῃθ 0018 58110 1ἢ ἃ. Ῥορυΐδι βθδ-ϑύουυ,, δηά 

ἢ15 τοῖς ψουϊα Ὀ6 85 παύσγαϊ οὐ 086 [105 οὗ ἃ Μοαιϊθυγδίθδῃ 

ΤΩΔΥΙΏΘΙ 85. 1ὖ 15 ἢ. ὕμοβθ οἵ ὑῃ6 ὐμϑῃηθὶ β81]0 0. 

Α 511|8. ἀτθδαὰ αὐΐϑοῆθβ ὕο τηθϑύϊηρ' ἃ ὈΘΆΤα]Θθ8. Ἰηϑὴ 
(σπανός), ϑαοἢ τηθη ὈθΙηρ' γορϑθα ἃ8. ρΑΥ ]ΟΌ] ΔΎ ]Ὺ 11}]-οὐηθηθα, 
ΤῊΘ δον] οῃδγϑοίου. οὗ Ὁπ6 Βϑδγα]θδεβ Νίδῃ ἰδ 1] υϑίσαῦθα ὈΥ. δὴν 
[011-165 1ῃ ὨΙΟἢ 8.0 ἢ δὴ ᾿παϊνιάαδὶ] οὔθ ρ]αγβ ὑμθ σόϊ οἵ 

ὑπ6 ν1]]δ]η.ὅ 
Βιοα- δῖγθα ῬθΟΡΪΘ 816, ἃ5. διποηρ Οὐγβοῖίνϑβ, οΘοηϑιἀογθα 1]}|- 

ὑθιηΡ γθα, Ὁπουρὴ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΥΙΪῪ 11 -οτηθηθα. 511}, θα-Ποῖτ᾿᾽ 

(ξανθὴ τρίχα) 15 δ οχργθδβϑίοῃ ἤο Ὀ6 διυνοιαθα ὈΥζ 8]} Ἰονϑβ οὗ 
Ῥθᾶσθ. Οἱ {88 οὐϑῖὺ ἢδῃα, ὕμοβθ Ὀοσῃ ΜΙ ἃ ΜΠ106 ὑα Ὁ ΔΙ ΟΠρ' 

ΘΙ: ὮδΙΓ ἃτ6 Ἰἰοοϊκθα ρὸῦ ἃ8 ἰυοῖυ, 6 ψῃϊ ὑὰ Ὀδιῃρ. 

Ἰηὐουργθίθα 885 δὴ οἴηδῃ οἵ ψϑϑϊθ. Τῆοβθ ψὴο ἤϑνθ ὑνὸ 
ΟΥ̓ΟΥΤΩΒ ΟἹ ὕΠ68 ἢθ86α (δυὸ κορυφαῖς) ἃγτα ἀΘδϑύϊηθα ὕο τιν ὕψγ 106." 

Αὖὑὐ Τπακκονικια ἃ. Ομ] Ὀοτὰ Μιὰ ὕνο οὐονηθ ΜΠ τοὺ 
ΒΟΙΏΘΟΏΘ οἵ 15 ἰογύμθηθ (ξένο βιὸ θὰ φαηλ 

ΟΥΡΡΙ65 8ηα ἀδίοσιηθα ρϑυβοῇβ 8.6 οδ]] θα " τηδυϊϑα ᾽ (σημείω- 
μένοι) ὉΥ αοα ἃ8 ἃ ψϑιμίην ὕο οὔμϑιβ, 8η6 ὕμθινγ ΒΟοΙΘῦν 18 
Θϑοῦσνθα. 

Α8 ἴῃ Εποϊδηα, οούϊδηα, Ατηθγϊοῶ 8η4 ἰβθῃθυθ, 80. 1ἢ 
Μϑοθάοηϊδ 1ὖ 15 απίποϊκν ὕο ὑστῃ Ὀ8ο]Κ δέου Ἀδνιηρ σῸπ6 οαὖ οὗ 

ὑὴ8 Ὠοιι86, ἃ ΒΡΘΙΒΟΌΙΟΙ ΤΘΟΔ}]1ηρ᾽ 06 ΘΟ τηϑηα ρΡΊνΘΗ ἰὼ ἢ 6 “8 
οἵ αοα᾽; “ποῖ ὕπτῃ ϑρϑῖη ΟΥ̓ ὑπΠ6 βϑμθ ΨΥ ὑμαῦ ὑμοι οδτησϑῦ.᾽ ὃ 

1 Ορ. [26 Ῥγόονθι παπᾶ παιδί, διαβόλ᾽ ἀγγόνι, “Α ῬυϊοΒι᾽ 5. ΟὨ114, [86 6 ν}}} 5 

ΟΜ ρΥϑη0}11α.᾽ 

2, ΟἸδυκ Βυ5561}5 Κγιαὶ ΟἾ δον 

5. 566, ἴΟΓ ΘΧΔΙΏΡ]6, ΤῊΔ Βοὲ ιυἱὲμ ἐἢς Βεοαγά 1685, ἴὰ ΗΔ Β " Οομθβ ῬΟΡΆ]ΔΙΥ ΘΒ 

ΟΎθοβ, θα. Ὀγ 7. ΡΙο. ΤΥ. Ὅγ Ἐ;. Μ. ἀοΙααγί, Εο κ- ΠΟΥ οὗ Μοάογη, αγδθοο, Ὁ. θ0, 

4 Ορ. Μοηιοῖγε οὗ 16 Απιογίσαπ οἰ. Πογ6 ϑοοίοίμ, γ0Ὸ]. τν. Ρ. 22. 

ὅ Α, Δ. Τουσίου, "Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρ. 7θ. 
61 Κίηρϑ ΧΙ]. 9, 



106 αοροαομίαη, ΖΜ οἰξίογο 

Α ᾿δῖθ οὔοββίῃρ ομϑΒ ραῦῃ 15 τϑρϑυαθα 88 ρϑοῦ ιν ἀπ- 

ῬΙΌΡΙοὰ85, δηα ὑΠ 6 ὕγϑυθι θυ,  μϑύθου οα ἰοοῦ Οὐ ὁ ὨουβΘΌδοκ, 

πηαϑῦ ὕσση Ὀδοῖς. Τὴ6 βϑίὴθ αγθδὰ δχίθῃησβ ὅο γὰ 105 δῃηὰ 
βορθηΐβ: ΤῈΘ ὑπ] 1Υ οὗ ὑμθ ἢγβὺ ᾧνχο ϑη1π1818 δπα 6 ρτο- 
νΘΙΌΙ8] τ] σῦν οἵ ὑῃ6 Ἰαδϑῦ ΤηΔΥ Βϑ Ὁ] δούου! ν δοοοαηῦ ἴον ὑῃ6 
ΒΙΘΏΙΠΟΘΔηΟΘ ΟἹ ὑῃ6.οτθη.3 

ΘΌΙῺΘ ΑἸΡΘΏΙΘη ΟΥῚΌΘΘ. ΘΟΠΒΙΔΘΥ 1ὖ ἃ 510 ὕο Κὶ} ἃ Ὦδῖθ, Οὗ 

δύθῃ ὕἤο ὕοπο οη6 ὑπμδῦ 18 ἀθῶί. Ομ αδΥ 8 [θη οἵ τη βῃού 
8. ΔΘ οὐ ὕῃμε τοδαὰ δηὰ ρᾶᾷνϑ 1 ὕἤο οὔθ οὗ ὑμ8 ὕγο ΑἸ ϑηΐδῃ 

ΘΠ ἀΔΙΊΏΘΒ, 0 Θϑοογύθα ἃ8, ὕο μο]Ϊ 4, Τὴ ρσϑῃμαάδυμθ σϑιαδυκϑα 

ὉΠ8ὺ 815 οοιηγσδᾶθ ψου]Ἱα ποῦ ὑοιοῃ ὑῃ8 δῃϊτηδὶ ἴον ὑῃ8 σψου]ά. 
1ῃ ογἄθυ ἴο ὑγΥ δῖ, ψ ὕοοϊς 8 πᾶῦθ ϑοὶς δῃηὰ δβδκθα ἢ 18 

σοΟΙΏγϑ 8 ὅο ὨοΪα 1ὖ ψὯ116 6 τθιομηῦθα. Βαύ Π6 τοίιβθα 1ἢ ἃ 
ἀδύθυ θα ἴοπ6: “ΠΩΑΥ 1 ἀον οἢ ὅθ ροτουηά, 511, 6 1ἢ ΟὟΓ 
γΠὰρθ ἀο ποὺ ὑοοῃ 868 "ἢ 

ΤῊ6 ΑἸ δηΐδηβ 816 ποὺ υπίαιθ ἴῃ ὑποῖγ ργο)υάϊοθ. ΤῊΒ 

Ναδιηδαῦδ οἵ δουῃ Αἰἴοθ, [Ὁ ϑχϑιηρίθ, οὐ]θοὶ ὕο θδύϊηρ {86 
ἢδι8 δηα δοοοιιηῦ [ῸΓ 10 ὈΥ 8 Ουγουβ τηγύδ, ϑοοογαϊηρ' ὕο ΜὨΙΟὮ 
[6 δῖ 88 οὔοθ βοῃηῦ ἴο Μϑὴ ὈΥ ὑβο Μοοὰῦ ο σῖνθ {818 
ΤΙ ΒθᾶρΘ: “1Κ6 88 1 α16 δηά 1188 ἴο ἰ1{6 ἀσϑῖῃ, 80 γοῦ 8]80 5}8]]} 
Ἅ16 δῃὰ γτθ ἴο 116 ἀοδῖη,᾿ Ὀαὺ 009 Ηϑγ ομδηρθα 0Π68 τηθϑβᾶρθ 
85 ἴο!]ονβ: ΚΠΚΘ 88 1 α16 8δηα ἀο ποῦ 1156 ἄρϑίῃ, 580 γοὺ 588] 
δῖδο ἀ16 δπα ῃοῦ γ186 ἴο 118 ἀρϑιη." ὃ 

Α θῇ οὐόϑτηρ πκ6 ἃ οοοὶς ἐογθῦθ!!]β ἀθαύῃ, δηὰ 1ὖ 15. ἴηγ- 
πηιθαϊαύοθὶν Κι]]16α. ΝΘ πα {8 βϑ1ηὴ6 βΌρθγβϑ 10 ϑιηοηρ ὑΠ6 

οι θη Οτὑθοῖκα, 06 τοάθύη ΑἹ δηϊδηβ' δηαὰ {6 δηοϊθηῃΐ 

Ἐοτηδηβ [{ 15 8|80 ργθβθυνθα 1η ἃ ΕἸ ρΡΊΒἢ [0] Κ-ῬΥΟν ΘΡὉ : 

Α ὙΒΙΒΌΠηρ τηϑα ἃπα ἃ οσοσίηρ ΒΘ ἢ 

Ατὸ δίθἢι] δ|1κὸ ὕὑο αοα δῃὰ τηθϑη.8 

1 Ορ. 6. α. ΟδίΆρΌ6}1, ϑιιρογεἰτοηβ οΓ {6 ΗΠ απ άβ απὰ 18Ἰαπαᾶβ 0} δοοιϊαπᾶ, 

ῬΡ. 228, 264; Μοριοῖγβ οὐ 6 Αἀπιογίσαη, ἘοΙΚ- ΠΥ ϑοοσίεοίψ, νοὶ]. τν. Ὁ. 88; 

γι. ἢ. ῶ9θ.ὡ. Ι͂Ὼ ΤιοΒῦοΒ 8. ΤᾺ ΌΪ 15 86, θὰ ἃ Βουρθηῦ ροοᾶα ἴο τηθϑῦ: 866 

α. αθουύρϑϑκιβ οὐ Τιόοῃ Ῥίηθδα, 1.6 Εο1}- ΠΟΥ ἀδ 1,686 008, Ὁ. 889. 

3 ΠΪΟΣ, ΡῬγίηυϊεζυο Οζια, γο]. τ. Ὁ. 121. 8. 1}. νο]. τ. Ρ. 88. 

4 ἨδΏΏ, «Αἰδαπεβίδομε ϑιμαΐθη. ὅ Το, Ῥβογημιῖο, τν. 4, 27. 

6 Υ. Ἡ. Ὁ. Βοῦβο, “ ΕὈΙΚΊΟΤΘ ἔγσοσα {π6 βουΐοσ βροχδᾶθβ,᾽, ἴῃ Ζ οἰ - ΠΟΥ, 

σὰ.ῃ8 1899, Ρ. 181 πῃ. 2. ἘῸΌΥ ΒΟΙ26 ΟΥ̓ΠΘΙ ΥὨΥΠΙ68 οἡ ὁ ΙΒ] 1]ηρ ρ610]5 δηα ογοσίηρ 

ΠΘΏΒ ̓  8660 ἤ7οεπιοίγβ οὗ ἐΐ6 Δηιογίσαπ Εοἰἶ-1,ογὲ ϑοοσίοίῃ, νοὶ]. τν. Ὁ. 188; ἴον 6. 

ΟΙΏΘΙ γΥΟ]. τις. Ρ. 82. 
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Ώ6. ογὔονηρ οὗ ἃ οοοὶς Ὀθίοσθ τηϊαἀπιρηῦ 15. ἃ Ῥογύθηὐ οὗ 
ἀδϑύῃ, οὐ οὗ ἃ οὔϑηρθ ἴθ ὕῃ6 ψϑδῦμου. [Ι͂ἢὼ Ερμα α͵8οὸ {ῃ6 

ΟΥΟΜ]Ώρ οἵ 8. οοοἷς δὖῦ δ ἀμαβα8] ΠΟῸΤ ΒΟΙΩΘΌΙ6Β 15 Ἰη οργούθα 

88. Ῥτορηοβῦιοαθρ ἃ ΟϑηρΘ 1ἢ. ὑπ 6 ψϑδύμθν, μα Βοπη θυ. 68 1ὖ 18 

σού θα 1ηὔο ἃ ΜΟΥΒΘ ΟἸΏΘῺ,,  ὮΘΥΘΔΒ 1ἢ ΘΟΟΌΪΘΠα 1τῦ 15 τοραγάθα 
85. 8 1παϊοαύοη οἵὗἨ σοιῃϊηρ' πον 5.2 [Ι͂ἢ Ατηθυῖοα 6 Ππα ὑπϑῦ 

“8 ὙΟΟΒΘΥ ΟΥΟΨΙΩΡ' δὖ 06 {1τὴ68 οὗ {π6 πιρηῦὺ ἢ ΒΙΡΉΙΠ 65 1ἢ ΒΟΠῚΘ 
Ῥδυὺβ ἀθαῦ ; 1ῃ οὔμϑι ραγίβ, 1 1τῦ ὁγονβ ἴῃ Ὁῃ6 βϑυϊν ἢἤουγβ οὗ ὑῃ6 

ὨΙΡὔῦ, ΠαΒΟΥ Ἡθυνβ.ἢ 
Τρδῦῃ 15 δῖ8ο [ογθϑῃθαάον θα Ὁ. ὑὯθ ποοίηρ' οἵ δὴ οὐἱὶ οῃ 6 

τοοῦ οἵ ὑπ ἤοιβθ, ΟΥἩ ὉΥ ὅπ Ὠον]ηρ οἵ ἃ. ἀορ' ΘἸΌΠΘΓ 1 ΟἹ ΠΘΔΓ 

Ὅη6 ἤουβϑθ. Τὴθ αἀοϊοἔα! ἡδύατο οἵ ὑῆθβθ βουηᾶβ Θχ]ϑ1η8 ἢ 8 

τηθϑῃ]ηρ' δύύδοῃθα ἰο μ6ηὶ ὈΥ ὕῃ8 Μίϑοθαοῃίϑηβ 88. Μἷ7811 δ8. ὈῪ 
οὔθ ΘΥ γϑοθβ, ψ Ἀ116 ὕπΠ6 ἀμηδῦσγθ 685 οἵ ὃἃ᾽ Οὐ] ηρ ὨΘῺ, ΟΥ 8 

οοοῖς οτόψίηρ οαὖῦ οὗ [ἢ6 ΠοΟΙΤΏ8] Ό]τὴ6, ΟὈΥΙΟΘΒΙΥ͂ βυροοβδίβ ὑῃϑὺῦ 
Ὅηϑν ἰογθροᾶθ ἢὸ ροοᾶ. Τὴ βιρθυβΌ 19 ροὰὺ τμ6 Πον]ηρ' 

αορ' 15 Βῃδιδα ὈΥ͂ [ὉΠ 6 τηοα θυ ΑἸ ΘΏ]ΘΏ8, ἃ5 τ 85 Ὀγ 86 δηοιθηΐ 

Οατθοζκα: 

, Ν μ“ χὰ ΚΝ ’ 3 , 
Θεστυλί, ταὶ κύνες μιν ανὰ πτόλιν ὠρύονται, 
ς θ Χ 3 ἠδ . Ν , δ ͵ Ψ 5 
ἃ θεὸς ἐν τριόδεσσι" τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει. 

ΤῊ οχϑούϊν ὑμ6 βδὴθ 8} ὑῃ6. δηοιθηῦ ϑοδηαϊηδνίθηβ ἢ614 ὑπαῦ 
“6. ἄορ οου]α 5866 Η δ {Π6 αἀθαύῃ-ρ 885 τοῦθ ἀηβθθη ὈΥ͂ 

γχθη. ὁ Μοάρδγῃ «6.18 δηα Μομϑιηηθαϑῃβ 5ῆδγθ ὕΠ]15 ΒΌ ΡΘΥΒΟΙΌΙΟΏ, 
ὈδΙ:θνιαρσ ὑῃμὺ ὑῃ6 ἀοσβ ον] αὖ {μ6 βιρῃῦ οἱ ὑμῃ6 ΑἸρῈ]ὶ οἵ ϑϑαύῃ. 
Βραβίβ ἃγ6. ογθαϊθα ὈΥ βᾶνϑοθβ ψ|} ὕῃ6 ρον ϑν οἵ Ὀθῃο] ϊηρ 
ΒΡ ΣΙῸΒ 1 ΨΙ51016 ὕο 088 Ὠαπιδη Θγθ. δ'ὴΘ Πμα ἔχδοθβ οἵ ὑπ΄ Βϑιὴ 6 
6 θῇ τὴ δηοιϊθηὺ ᾿ογαύαγθ. ΒΘβι465 ὑῃ6 ραβϑᾶρθ ἔγσοιη Τ᾽ ϑοοῦιυαϑ 
απούθα δθονα ὕἢ6 τϑϑάθυ ΜΨ1}} γθ08}} ὑπΠ6 δρρϑυϊιοι οὗ Αὐῃθῃθ 1η 

ἨἩοιμλϑυῦ 866 51121|8. ᾿μοιἀθηίβ. ΤῺΦ. Ὀ6]16Γ Ὀοὺἢ ἴῃ ῃ6 ἀορ᾽β 

1 Τῃοτη88 ΗδτάΥ, 7.885 ΟΓ ἐμὲ Π)᾽ γδογυΐιϊαε, ΘῊ. ΧΧΧΊΙΙ. 

2 4. α΄. ΟδιΏρΡΌ61}}, ϑιωρογδεϊζιοης οὗ τὴ6 ΗἸσλμιαπας απᾶ 15ἰαπάδ οΓ ϑοοϊίαπά, 

Ῥ. 257. 

9. Μοηινοΐγ8 ὁ} ἐδ Αἀπιογίσαῃ οὶ Κ- ΠοΥ6 ϑοσίοσἔυ, ΝΟ]. ντι. ῬρΡ. 81, 82. 

4 10 νρ. 20, 27, 89. 

ὅ ΤΉΏΡΟΟΥ. 1ἅ. τι. 80--81. 

6 ΤΎ]οΣ, Ῥγίηνϊίῖυο Οπζζιγε, ν0]. τι. Ρ. 196. 

7. Οἀγ88. νι. 1θ2. 
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ΒΌΡΘΥ ΒΤ ΔῊ οϑρϑοιῦν [Ὁ Βθϑιηρ' ὕδ6 1 1510 16, δηα 1η ὑ86 Γπηογθδὶ 

ΒΙΡΏΙΠοΘ ΠΟΘ οὗ 15 ΠΟ] 501}} ΌΧΙ 65. ΘΠΠΟηρ' ΟἿΥ ΟΜ ρΘϑϑϑῃίβ. 
Α πιὶρῃῦ- γα ἤρα τη ὕπ6 ῃ16 616 οὗ ῃ 6. ὕονγῃ ρογσύθῃαβ ἃ 

Ῥοβῦ ΟΥ̓ 80Π16 βΘυΊΟῦΒ. ῬΆΌ]1Ο οδἰδιηϊῖγ. Α51Π11181 ΤΩΘΘΔΏΙΗΡ' 
δύθθομθϑ ὕο ὑπ ποίθβ οὗ ἃ ροϊάθῃ ρίονθι 1ἢὼ ὕμθ ΗΙρΡΪδπα 8.1 

ΤῊ δβούθθοβιηρ οὗ [0868 ΘδρΊ6-οὟ] (μποῦφος) 15 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ 

ΘΟΠΒΙἀοΓθα ἃβ ἃ ροχγύθηὐ οἵ αἸδαβύθυ," δῃα 80 15 ὕμθ οδνγιηρ οὗ ἃ 

ΟΙΟΥ Οὐ ὕδθ Ὠοιβϑίορ Οὐ ομϊμημοΥ. δοιγθη οὐ ἢθϑυϊηρ ὑῃθιὴ 

ΔΘ τη. ὑμ6 δ οὗ δχοϊδιπαηρ' “ Εἰδὺ ὑμῖη6 σα μοϑδα [ἢ (Νὰ φᾷς 
τὸ κεφάλι σ᾽). 

ΤῊς δηοιθηῦ Οσθϑῖζα θὰ ἤο ἤδνθ θηΐθεύθι θα ἃ [κ6 θαι οὗ 
ὃν ΟΥΟΥ “5Βι0}01ηρ ἃη6] σον] ηρ ἢ οἡ ὕῃ6 τοοῦ οἵ ὕὉπ6 μουβθ. Νοὺ 
Ὧδ8 ὑῃ8 ομδγϑούθυ. οὐ Ὁἢ15. Ὀϊσα ᾿τηργονθα σι ἀρθ. [Ιησταύιαθ 
18. ὍΠ6 ΒρΘοῖδὶ νίοθ νι ΜΙοῖ ἢ τηοάθυῃ τ88. οἤδυρθθ ὑῃ6 

ΟΥΟ : “Εδθα 8. οὐοόὺγ ὑμαὺ 1 ΤηΔῪΥ ρθοὸκ ουὖαὖ γοῦ ΘΥ68 (τρέφε 
κ᾽ροῦνα νά σε βγάλ᾽ τὰ ματια). 

Τῇ οἰοῦμοθβ. δύ ἀϑιηδρϑα ὉΥ͂ γϑύβ, 1ὖ 185. ὑβίζθῃῃ 88 δ᾽ ἢ1ηὖ δύ 
ὑὮΏΘΥΘ 15 ἃ αἰβῃβοηοϑῦ βουνϑηῦ τῇ ὑμ6 ἤοσθθ’ Οἡ {ῃ6 οὔδοϑι ἢϑηᾷᾶ, 

ιὉῦ 15. ὃ ρΟΟα ΟἸΏΘῺ ἴο 566 ἃ Μθδᾶβ6] (νυφίτσα). [πῃ σομηθούοη 
γῇ 018 ΘΏΙΩΔΙ 1τὖ 15 Ἰῃ ΘΓ δυϊηρ ὕὅο ποὺβ ἃ ΒΡΘΥΒΌΙΟΩ Ργ6- 

νϑϊθηῦ δὖὺ Μοίθηικ, δηα ῬΟΒΒΙΌΙΥ 1ῃ οὔμοι αἰδυγιοβ οὗ Μδοθαοῃλϊᾶ. 

ὙΝγοιηθῃ, 1, αἴθου. ἤδνίηρ γα θα ὕπ6ι ἤθδᾶβ νι νγϑῦθυ ἀσγϑννῃ 

1. α΄. Οδβιηρθθ}}, διυρογειξῖοηπς οὗ {πὸ ΗΠ σμϊαπάβ απὰ 18Ἰαπάβ οὗ δεοιιαπά, 

Ρ. 256. 

2 ΤΏ15 Ὀϊγα ὈοΐῊ 1ἢ ϑηηθ δηα 1ῃ ΘΠ ϑούου β6 65 ἴο Ὀ6 ἃ ἀδβοθηάδηῦ οὗ [86 

Τιαύιηι βἰγίῳ θιῦο. Ορ. [δ6 οριὑπούβ ἐσπαῦυι8, ργο ατιδ, ξμηογαιδ, 8ἰγυϊβίογ, οἷο. 

ὈΡΡΙΘα το 8185 οἱγὰ ὉγΥ [π6 Βοιηδὴ ψΥϊΟΒ. ΤῊ6 ββιὴθ 1468 15 ϑιιροαϊρᾷ [ἢ 

ψιγρ 5. 1168: 

Βοίδαια ουΪ ἰ θὰ5 ἴθυϑ! οδγγηϊθ ὈΌΡΟ 

ὥδιθρο αὑουῖ, οὗ ἰΙοῆραβ 1η βθύπτη ἀθοθυθ γΟοθβ. 

Ἅ46η. τν. 4θ2---8. 

ΜΏΘΥΘ ὑμθ ποίθ οὗ [86 Ὀἰχα 15 οἰαββϑᾶ διροηρ ὑδ6 ΟἸηθη5 ΜΨΒΪΙΟΏ ἐθγγριϊὶ ηιον ει 

μογγίβαοαπε ὕλ6 υθίοηθα Ὀ1ᾶο δᾶ ἀτῖνθ μου ἴο ἄγον ἄθβρϑῖν πῃ θα . 

Ἐν {16 τηοάθγῃ αὐ {π6 δα οὗ {86 Ὀἰτᾷ 15 8150 υϑϑᾶ 85 ἃ Θοῃὐθυηρῦθπουβ 

ἰθσηι, ἀθηούϊηρ ἃ ῬΟΥΒοΙ οὗἨ βΒιρθυαῦνο βιτηρ] οἱῦγ, ἴῃ [Π6 βᾶϊηβ 5688 8ἃ8 ὥτος, 

86 λογπεᾶ οιὐὔΐ, 5 564 Ὁ 6 δηοίθηῦ ΟὝΘΘΚΒ, δμα σι Ὁ τ8. Νορθάϊθββ ἰο 

δα ἃ {μᾶὺ ἐμ6 μποῦφος Ὧδ5 πούμίηρ Ὀὰὺ 0ῃ6 ἤδηηθ 1ῃ δσοχηλοηῃ 1 {ἢ6 διρῆιιδ, 

ΟΥ δρτοῦ, οἵ ΟΥμ ΠΟΙ ορΥ. 

9 Ἠδρ5. "ζ΄. απᾷ ἢ. 146--Π. 

4 Τῇ Ατηρχῖοδ “ ΠῚ ταῦβ ρ,ΉΔΥ ὙΟῸΥ ΟἸ]ού68, γοὰ ΜΨ11 βοοι 416," Μδηνοῖγβ ΟἹ ἐΐα 

Απιογίσαπ ΕοὶΚ- ΠοΥγ6 ϑοοίοῖμ, νοὶ. γα. Ῥ. 90. 
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ΟΥ̓ΘΙΏΙΡ, (ΠΟΥ ὨΔΡΡΘῺ ὕἤο ροὺ ἃ ἤθϑάϑοῃθ, βού τὸ ἀοσῃ ὕο ᾧῃ68 

[αοὺ ὑμδῦ ἴῃ ὑῃπδῦ ννδύθυ. ἃ ννϑϑ86] δα 15. ἴθοθ γθῆθοϊθα ἃβ 1ὴ ἃ 
Ἰοοϊκίηρ-ο 6885. (γυαλίστηκε), δα ὑμ6ν οδυθ.Πγ τοῖα ΤΤΌΤΩ 

τη ὨὉ]ΟὨΙηρ ὕΠ 8 8Ώ1 8} 5. Ὥϑίη6, ἰοϑῦ 1ὖῦ Βῃοι]α οδιδ6 {6 οἰοί 68 
1η ὑῃ6 ψγϑγαγορ 68 ὕο ἀθοϑύ. 

ΤῊ. Βαρουθθ θη ΓΟρϑγαΙηρ Ὁἢ6. 6856] 15 ΘΧΡΙΘΙ πο ὈΥ͂ ὃ 
Ἰορθμα ουττθηῦ ἴῃ Θοαύμορη ατοθοθ, ΤῊ ἢδπὶθ νυφίτσα, ΟΥ̓ 
“Ἰ100|6Ὸ Ῥυιά6, 8ο ὕμ6 βἴουυ τυηβ, 88 ΡΊνΘη ο ὕδθ ϑῃ1ηδὶ) 

Ὀθοδῖιθθ τὖ οὔο6 νγῶ8 ἃ ὉΠ6Θ, ΠΟ [ὉΓ βοῖὴθ ἔογσρούθῃ γθᾶβοῃ νγἃβ 
ὑγδηβίοσιηθα τηὔο ἃ ἀπ ογθαύτσθ Ηθποθ 516 18. ϑηγίουβ οὗ 

Ῥγιᾶθ5 δῃα ἀθϑύτογθ ὑζθ ιν ψΘααΊηο ἀγθδβθβ 
Α ὉὈογύοϊβθ 15 Τορδγαθα 85 ΟΚΥ, δηα {ῃ6 ᾿ΕἸΠΠηρ’ ΟΥὗὁ ΟΠ6 88 ἃ 

51η., [15 ΠΠ|τονι86 βιηξα! ἴο ὕσση ἃ ὑοσύοιβθ ἀρϑιάθ ἀόψῃ, [ῸΓ 
ὑμαῦ αὐὐτααθ 15 Θχρ δίηθα 85 8ὴ 1η88]Ὁ ὅο ὕῃ6 1)ο1γ (μουτζώνει 

τὸν θεὸ). 

οτῖτθ, θο ἢ διηοηρ ὑπ ΟἸτιϑύϊδηβ δηα ἴῃ 6 Μομϑιῃτηθάθῃβ, 
θαῦ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ϑιηοηρ {μ6 ἰαὐύναν, τ ἰοοϊκθά ὑἀροὴ σι ἃ 

ἰϑνουγθ!]θ ογθ, ϑηα 61} δυσῖναὶ 15 ὨΔ1]6α ἃ5. ἃ Β]ρῺ οἵ ρΡθ8ςθ. 
ΤῊΩ6 Ταῦ ο4}} ὑμθῖη ἤαα)ὲὶβ ΟΥ̓ ΡΠ ρυίτηβ, ᾿ουρυθίηρ ὑΠ 61. 

ΘΠΠ.Ά] ΤΩΙΡΥΔΌΙΟΩ ἴο ὑπ6 βουϑῇ 85. ἃ ὈΠρυηδρο ἰο Μροοσδ, ἃπα 
Ὀ6Ιιονο ἰμαὺ ὑμ6 ἤουβα οἡ ψ ῃοῇ ὑΠΘΥ Ὀγθθα 15 βϑθ ἔγοτὰ ρίδρτιθ 

8.Π6 τα Δἰ1Κθ. 
)γοοά ρίρϑοῃβ 816 ὑσγῦ]θ ἀονθ8 816 8150 1115 οἵ σοοα ΟἸΏΘΗ, 

διη4 ἢοοϊϑ οἵ ὕδθυα ᾿ῖνθ πητηοϊθϑύθα 1ῃ ὕἢ 6 ΘῃοἸοϑαγΘ5 οὗ Ἰη Β6 68. 
ΟΡΔΙΓΟΥΒ 816 ΠΠΚ6 186 τοϑρθοῦθα Ὀγ ὑΠ6 ΤΌΣΚΕ, 0 ἀδα8}}ν Θανθ 

ΠΟ]65 ἴὴ 088 ν8}1}8 οἵ ὑῃθὶν ἤουβθθ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ Ὁ ὑῃθ Ὀιταβ ἰο 
Ὀυ1Πἃ ὑμοῖγ ποθι Α Οτϑοὶς τυιίου 6118. ἃ ΟΠΔΥΘΔΟΙΘΥΙΒΟΙΟ ΒΌΟΥΥ 
οὗ ἃ Τυνκθῃ στϑηάθθ, ΤΌΘ] ΘΙ ΕΕΘηἋῚ ΟΥ̓ πϑῖηθ, ῆο 1 6χ- 
ὑτθῖὴθ οἷα 8δρθ ψὰἃ8 ογαάθυθα ὉΥ ὕμθ ἀοούουβ ὕο ϑδὺ πούβιηρ' θαὺ 

Τ06. ὈοΙΪοα ἴῃ Ὀγού τϑαθ οὗἨ βϑρδιίσοῦβ. 1ῃὴ6 ρίοὰβ ΤῸ 

1 Καιῃηρογορίοα, Ηΐδέ. Ατἢ. ἴὰ ΒΘΏΠ6Ι Βοδᾶ, Τῆ6 Οἰιδίοπια απᾶ ΤίοΥα οἵ 
Μοάεγη ατέθδο, Ὁ. 108, ΤῊΪ8 Ἰορθμα 15. 8180 πιϑᾶὰθ ἰο ϑδοοοαηῦ [ῸΣ 8 ψοᾶαϊηρ 

ουδίοταῃ : ““ΤὨδγθἔοσθ, ἴῃ. ὑμ6 Ἀοαβθ ποτα {Πμ686 (νυ. {Π6 ψϑᾶαϊηρ ἄγθϑβθϑ) 8.6 

οοἸ]θοίβᾷ, βινοθίχηθαϊβ δηα ΠΟΠΘΥ ἃγΥ6 ρὰΐὺ οὐ ἰο ΔΌΡΘδ86 Ποὺ, Κπόονῃ 8ἃ5 “086 

ΠΘΟΘΗΒΘΙΥ ΒΡΟΟΙΓΌ]5,᾽ δηἃ ἃ Βοπρ 15. βῦμρ ψἰ το ΘΟΥΘΗΔΟΏΣ ἴθ ΜΏΙΟΘΙ {86 

Ὑ68561 15 1ηνιύθα ὕο ρᾶυύδῖθ δηα βρᾶγθ ὑῃ6 ψϑαάΐῃρ ΑΥΥαν." [Ι͂ἢ Μϑοθαοῃΐβ, 8180, 

8.8 ὙΠ] 06 ποίρα ἴῃ ἀὰθ {{1η6, ϑιυοοίσαθαίβ ἃν τηϊχϑα ΜΙ 6 Ὀγ144] ἰχουββοδα, 

Ὀαὺ πο ὑΐϑοθ οὗ {π6 ψ68856] 15 Δρρδυθηῦ δἰῦμπγ ἴῃ {ῃ6 δοὺ Οὐ 1ῃ 086 βοῃρβδ 80- 

οοΙαρϑηγίηρ 10. 



110 ῇαεσεοαονίαην ΜοίλίοΥο 

αἀυγϑῦ ποὺ [ο]]ονν {815 δάνιοθ ἀπ01}] ὑπ 6 Ιπηϑῖ οἵ ὑμ6 ηιαδαίζαϊι, 

ὑπμαὺ 18, ὕ 86 Ῥϑυιϑἢ ρυιθϑύ, σᾶνθ ἈΠ ἰθᾶνα ὕο 40 80 οῇ φοῃαϊθ]οη 
ὑπμαῦ ΟΥ̓ ΘΥΘΥΥ͂ ΒΡΘΙΓΟΝ 6 ΚΙΠ16α 6 Βῃου]α οοπίσιθαΐθ ἃ φρο] ρῖθοθ 

το ὑμ6 Ζηιαγοέ, οΥὁ ῬοοΥ-οιβθ.} 

Βαὺ οἵ 41] ϑιηϊτηδὶβ ὑῃ6 ᾿ποκιθϑὺ 15 ὑπ Ὀαὺ, ἃπα ὨΔΡΡΥ͂ ἰδ. ἢ6 
Μὴο Κθϑρβ ἃ Ὀαὺβ Ὀοη6 δοιῦ ἢ15 Ῥϑύβοῃ. ὅο τῳ 0 80, ὑδϑὺ 
ῬΘΟΡΪΘ συϑιλδυ κα 6 [Ὁ ὑῃ 6 1} ἰᾳο]κς ἃγθ ΠρΌΓΘΟΙΨΘΙΥ 5816 0 ΟΔΙΥΥ͂ 

ΒΌΘὮ ἃ ἰδ]15ηηϑη (ἔχει τὸ κόκκαλο τῆς νυχτερίδα-). 

Απ ᾿ηϑθοῦ, δῦ [18 ΚἸ]ςον κα ο81164 συνεργίτης, ΜΥ ΏΙΟΝ ἴῃ τΠ6 
ΒΌΤΩΤΠΊΘΙ ΘηὔΘΥΒ ὉΠ 6 ΤΟΟΤῚΒ 86 ὈΌΖΖΘΒ Του πα ῃ6 6848 οἵ ρ6ορ]6, 

15 Υθραγαθα 88. ὈΓΙΠΡΊΩρ' ἴβνυου (συνεργιό). Οπθ τηυϑῦ 9010 8166 
ὈΤΊ65 δὖ 1ὕ, ἰὴ ΟΥΘΙ (0 ϑινοϊα 108. 61} ᾿Ἰηἤπθησα (γεὰ νὰ μήν τον 
συνεργίσῃ) 

Α τϑρΡὶθ οἰαύζθειηρ οἡ ὕπ6 ποιβθίορ ργθάϊούβ ὑΠ16 δου] ηρ 

οἵ ἃ Ἰθηα οὐ γοϊαύῦϊνθ ἴγοπι δργοδα. ΟἿ Τϑηοάβῃτθ [011 ἀθεῖνθ 
αἸἤογθηῦ ΟἸηΘΏΒ. ομὰ 818 Οἰτά. Ασδοογαϊηρ ἰο ὕῃθ ροριδν 
ΓΆγταθ, 1 γοὺ 866 

ΟμΘ, 15. ΒΟΥΤΟΥ͂,, 

Τνο, 15. ταν, 

ΤΈχΘο, 16 νϑααϊηρ, 

ἘΘῸ, 15. ὈΙΣῸΉ.8 

ΤῊΘ ϑυγῖνδὶ οἵ ἃ ΘΠ 18 8180 βρη 1ῆθα ὈΥ 8 σϑα-Ην ΔΠΡΉ Πρ’ 
ΟὨ ΟἿΘ, 84 1ὖ 15 ἰοΚΥ ἴο οδϑύοῃ 1ὖ δηα 016 10 ἊΡ 1ῃ ὕΠ 8 σοΥΠ6. οὗ 
νοῦ Π8ΠαἰςουοὨ1θῖ, 

Α οδὺ ψνδβῃϊηρ 105 ἴβϑοθ ἔογθύθ!]β δι ὑῃ6 οοτηϊηρ οὗ 8 
ἔΡΙΘ μα ΟΥ ΔΡΡΙΟΔΟΒΙηρ' Τ8]0., 

ΤῊΘ αὐϑηγθ]β. οἵ οοῦβ δῦ πισηὴῦ ΔΘ 8180 γτϑργαθα 88. ἃ. βοὴ 
οἵ τ8 1}. 

1 566. “Ἢ Κωνσταντινούπολις.. ΒΥ οει]αίοβ ἢ. Βυζδηίοθ, Αἰθθηβ, 1851, 

γΟ]. 1. Ῥ. 91. 

2.Α,. Δ. Τουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρῃ᾽. 74, 86. 

ἘῸΥ ϑηϑίοροιβ Ὀ6]16ἷ5 μο]ὰ ὈΥ 86 ατϑοκβ δῃᾷ ΤυκΚ8 οἵ ἀβϑὶϑ Μίηῃου β68 

Ν. ὟΝ. ΤΒοιηβ8, ὁ Δηΐτη8] ΒΘ ρουβ 1 015," ἴῃ Εἰ οἶδ -],ογ6, ΝΟ]. χιι. ΡΡ. 189 [011]. Τη 

ὑμδῦ Υ01016 (Ρ. 190) 18 τηϑῃη ΠΟ Θα 8 ἰπϑϑθοῦ 88 συγχαιριαστής ()). ῬΟΙΏΒΡΒ [815 15 

ἴδ συνεργίτης οἵ Τηδκκονικίδ. 

5. Τὴ ἃ 5 ΟΙΚ νατϊδηῦ [86 Ἰαϑὺ ψοτὰ 15 ρίγθῃ 85 ἀδαΐῃ, Ββε66 116 Βοοῖς οὗ Παρ, 

γ0]. 1. Ρ. 678. ΤῺΘ βϑῖὴθ ΥΩ Θ5Β. 816 ΔΡΡΙ1θα ἴο [86 ΟΥΟΥ̓ ἰὼ Αὐγηθυϊοᾶ, 566 

Μεοριοῖγβ οΓ ἐμδα Αηιεγίσξαμι Εοὶ ΚΔ ογ6 ϑοοίοίῃ, γο]. νιῖ. Ὁ. 88. 

4 Ορ. ΕἸΏΡΙ ΙΒ ΒαροΥβ 105 τορχγάϊαρ οαύβ, Β. Τηνδγαβ, Ῥγεδαΐϊον Τ1}0ογ6, 

ῬΡ. 151--2. 
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Τῦ 15 ΘοῃϑιαοΥθα ἀμ πον ὕο Κ1}} 8. οδὐ.ἷ 

ΑἩ Θχόθβϑινο ἸοΊηρ' οὗ ὕΠ6 οαὐῦ]θ, ΟΥ ΘΒΙΤΡΙηρ' οἵ {Π6 ΒρδΙΎΟΥ8, 
Ῥογίθηαβ τυ ἢ τ] ΟΥ̓ ἃ Βηον 8}. 

ΟἸηθηβ ἴτοη ΜΟΙΩΒ, 850 ἴ8. δ5. 1 ποῦ, 86 ΠῸ ΙΟΠΡῸΓ 1ἢ 
[ἈΒ 1οι. διηοηρ' ὑμ6 ατθοῖβ. Ὑϑὺ ὑμῃ6 Μϑοθαοῃϊδηβ γα] Ὀ6]1θν 6 
ὑῃδὺ ἴο ῬΓΟΡΏΘΒΘΥ ΡΟΟα ΟΥ ΘΥ]Ἱ] 15 ἴο Ὀτηρ' 1᾿ὖ δοοαῦ: 

Καλομελέτα κ᾽ ἔρχεται, 

“Κορ τηθηὐοηϊηρ ρΡΟΟα, δηα ροοα ὙΨ11 οοχηβ." 

Κακομελέτα κ᾽ ἔρχεται, 

( ΘΘΡ ταϑῃὐ]οηϊηρ᾽ 601], δα ΘΥ1]] Ὑ0111 οοτμθ.᾽ 

ΔΥΘ ὕνγο ῬΟΡΌΪΔΥ ΒΘΥΙΏΡΒ. 

Ργρῃνοημηζιοη5. 

Α Υἱηρίηρ ΟΥ̓ Ά ὑΠΩΡΊΙΩρΡ' ἴῃ ὕμθ δϑὺβ (βοΐζουν τ᾽ αὐτιά) 1 
Μϑδοθάομῃ!δ, 85 1ἢ ΙΩΘΗΥ͂ Εἰ ρΊ 5 ΘΟαμΥΥΥ αἰδύγιοῦθ, ἀθηούθθ ὑμαὺ 
διβοηὺ [ΠΠἸΘηα458 5ρθᾶῖκ οὗ γοὺὰ. [Ι͂ἢ βοὴβ ρίϑοθβ ὑ86. ὑ]ῃρΊ]ηρ᾽ οἵ 

ὕῃ6 Ἰοΐῦ οϑὺ 15 ΘΟμΒΙΘθα ἃ Β]ΡῺ ὑμαῦ ὉΏΘΥ βρϑδὶς Ψ 611, ὑῃ6 
ὉΩρΊΙηρ οὗ {86 τἱρῃῦ ὑμδὺ ὑῃθν βρϑδὰκ 1}] (σὲ κατασέρνουν). ΤῊ 
οὗμϑὺ ρ,ϑοθβθ 1ὖ 15 ὑῃ6 τϑνϑύβθ, Τὴ δῃοϊθηῦ Οὐϑοῖζβ ῃ6]4 {ῃ6 
Βδ 16 ΒΌΟΥΒΟ ]Οη.5 Αὐτηοηρ' ὑΠ6 οούοῃ ΗἸΡΒ]ΔΠΟΘΥΒ 0Π6 {] Πρ] ηρ; 

15. ΘΧΌΪΘΙΩΘα 85 ἀθηούηρ' πο β οὗ ἃ ΠἼΘηα᾽Β ἀθαύῃ,, 116 0ῃ 68 
δον ᾿ηὐθυργθύδυοη 18 ΔΡΌΙ1Θα ὅο ὈυγῃΙηρ᾽ ΘΔΓΒ,7 ἃ 5 15 δἰβο Ὁ 68 

α856 ἴῃ ραγὺβ οὗ ΕΠρΊδηα δηα Ατηθυῖοϑ. 
ΟΠοϊίηρ' (πνέγεται) νΥ}1]16 θαύϊηρ ΟΥ αὐ Κιπρ 15. 8180. 8 Β]ρἪ 

1 Ορ. ἃ ΒΔ 7 ΒΌΡΘ ΒΘ 1] 0 Ῥτονδῖ]ηρ ἴῃ Ατὐηγοτῖοδ, Μοηιοίγ8 07 ἐπ Απηιογίξαη 

ΤΟΙ ΚΊΟΥ ϑοοίοίῃ, ΝΟ]. ναι. Ὁ. 24. 

2 Ορ. “Τῇ ΒΡΘΥΥΟΥΒ ΟΕ ἃ ργοϑὺ Ἃ68], τνοῦ ϑϑί μου 111 Θβπ6,᾽ ΒΕ. ΤϑΥάβ, 

Τεαϊῃ ον 1,ογε, Ὁ. 168. Οἱ οδὐθ]ο 10. ὑ. 1ὅ8. 

8 Τιαοίϑη, Πίαϊ. Μεγεῖν. τχ. 40. ἘΠ, 7. Β΄, ῬμοὶΖ, γο]. τὶ. 

4 Τῃ Αγηργίοϑ 8180 ““Υἱηρίηρ ἴῃ 086 ΘΕΥΒ 15 ἃ Ββίσῃ οἵ ἀοθαίῃ,᾽ δηιοῖγβ οὗ ἐἢ6 

Απιογίοαῃ, οἰ - 1 ογ6 Θοοϊείψ, νο]. τν. Ρ. 1290. Ογ. ΡὈγη. 138 [0]]. 

5 4. 6. ΟδιρΌ6}1, διρεγδιίίϊοηβ οὗ ἐπε ΗἨϊσαπαᾶβ απ 18ἰαπαᾶς οὗἹἩ ϑδεοιϊϊαπᾶ, 

Ῥ. 258. 

6. Ον. “δ᾽ 11 ὑπ6 ἔπϑὺ τηδύθ᾽ ΒΒ θδγ8 ἀϊαη  ὑ ῬΌστη Ὁ τϑᾶβοῃ οἱ ἐπ ὑϊηρδ 61) 

ὑνὸ ῬΟΥΘ Β ἴθυθβ β814 ϑθοιΐ ἴτω, {π0ὺ οὐρῦ ἰο." ὙὝ. Ὑῇ. 98δοοῦβ, Μαην 

Οαγροῦξβ, Ὁ. 9. 
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ὑμαῦ οὔθ 18 1} βροῖκθῃ οὔ 80 18 ὑπ ΒΙσοουρῇ (λόξυγγας). 
Τη6. Ῥϑύβοῃ δῇῆιοίθα τηυβῦ {γΥ δηα σιθϑθ ὴΟ ἢ15 αἀοίσϑούου 185. 

ΤῊΘ ΒΙοοοΟαΡἢ ΜΨ1]1 οθᾶβθ 88 800η 8ἃ8 ἢ6 85 Ὠϊὺ οἡ {ῃ6΄΄Ἰρθῦ 
Ῥϑιίβϑοη. Τῃ6 ροϊπύ οἵ ὉΠ15 ΓΘΙΩΘΑΥ͂ ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὧδ ἰο ἀϊδύγαοῦ ΟΠ Θ᾽ 8 
αὐὐθηθοη ἔρου ὑῃ6 Ὠιοοουρῆ, ἤθη 1ὖ 15 βαρροδβϑα ὑμδῦ 1Ὁ ν1]}} 
οθΆ86. Αμούμρι ἹῃΡΘΏΙΟΌΒ, ὑμοαρὮ τηοτα αἀγδϑῦϊο, ΓΘ ΘΑῪ 18 ὉΏ15: 
ΒΟΙΏΘ ΟΠ6 ὈΙδβθηῦύ 5.06 Ή]Υ 5805 βοιηθύμιηρ, οδ]ουα]αύθα ὕο 5ῃοοΐς 

ΟἿ᾽ ἴο ΒΌΓΡΙ]5Β6 ὕΠ6 Β0 ΠΌΤΟΥ, 510 }} 88. δ. ϑοοαβϑύιοι {παὺ {Π6 ἰαύθθυ 

88 ὈὍΘΘῺ ΤΔΙΡΏ]ΠρΡ' ἢ1πὶ 8ηα [Π6 [|κ6, [Ι͂Ὼ {Π18 οα86 βάθη 

ΘΙΔΟΌΟΙ δούβ ἃ5 8ὴ ϑη ιἀούθ. Βαῦ ὕδ8 51 }016ϑῦ ΓΘΙΊΘΑΥ͂ 15 ὕο 810 

ψαῦου βίον υ.3 

ΑἩ τὐομιηρ' Ἰὼ ἰδ6 Ῥϑίτη οἵ ὑμε μδῃᾶ ἰογθύβ᾽ἶϊβ. ἃ ἸΩΟΠΘΥ 

ὑγϑδηβϑϑούοη. [1 ιτὖ 15 ὑδ6 ἰρίῦ ἢδϑηᾶ, 1ὖ θϑὴϑ ὑμαῦ οπθ Μ1}} 

ΤΘΟΘΙΥΘ ΤΩΟΠΘΥ͂, [ἢ ὑῃ6 στρ ὑμᾶῦ Β6 Ψ11]1 Βᾶνθ ἴο ρᾶγ (τὸ δεξὶ 
δίνει, τὸ ζερβὶ παίρνει). Βαῦ 86 τρῦ δῃα ἸΘΕ γα]6 15 βοιηθ- 
{168 τοσουβθα, [Ι}ἢ. Θοούδηα “ 1ὐοῃτπρ' οἵ Ὁ8Π6 Ἰοίῦ Βϑῃα ἀθηούθβ 
ΤΔΟΏΘΥ ; οἵ ὉΠ8 τιρῃύ, ὑμδῦ ΟῊΘ 15 βοοῦ ἴο τηθδϑῦ ἃ βύγϑηρου ] ἢ 

ὙγΠοΙὴ Π6 011} 5ῆ8.Κ ἤδηα 8.58 [Ι͂ἡ Ατηϑυῖοα “1 {Π6 τὶρῃῦ Πϑηά 

ΟΠ 65, γοῖι 816 ΘὌΌΙΠρΡ' 0 σοῦ ΙΩὩΟΠΘΥ͂; 1 ὑῃ6 οἴ, γοὰ Μ1}} ΒΏ δ Κ6 
Ὦδη6.5 ψιῦῃ ἃ ἔἸθηα." 

ΑἩ ϑηδίορουβ Βα ρΟΥβ 10 15 Π6]4 τορϑγαϊηρ ὕΠ6 ϑθγθθ. αὶ 
ὑντοῃϊηρ οἵ ὑπ τρῃῦ οὐ ὑῃθ ἰϑῦ ὄν (παίζει τὸ μάτι) τη δ 8 
ὑῃαῦ ἃ ΠΘΗα οὐ ἃ ἴοθ Ψ1] 6 βθθῃ, οὐ ὑμαῦ πϑνβ ρὍΟα οὐ 88 

15. ΘΟΤΩΙηρσ, Τὴ6 οἱα Οτθοίζβ αἶἰδοὸ ἀθυϊνθα ἃ 51 72118}. ὈΓΘΒΔΡΘ 
ἔοι ὕμθ “Ὁ Ιπρ' οἵ ὑπ6 τἱρῃῦ ογο" “ἋΑλλεται ὀφθαλμός 
μευ ὁ δεξιός" ἦρά γ᾽ ἰδησῶ αὐτάν; ΟὈδοΥνο5. ὕπΠ6 Ἰονθ-] Ο ἢ 

ΒΡ σα τὼ ΤὨθοονῦυβ," δα 6. ΟὈΒουνδύϊοη ΒΘΘΙῺ5 ὕο ἸΏΒΡΙΤΘ 

Βὴ ἢ Πορϑθ.ϑ 

1 Τὴ Ατηρϑυὶοϑ ἰὑ τηθ8ὴ8 ὑπδὺ ““ ΒΟΙΊΘΟΠΘ6 Ὧ88 ἰο01α 1165 δρουαΐ γου." Μοηιοΐγ8 οὗ 

ἐπε Απιογίοαρ Εοὶζ- 1,076 Θοοσίείῃ, ΝΟ]. τν. Ὁ. 147. 

2 ΟἿ 5 1Π]Δ} ὈΥΪΠΟΙΡΙΘΒ 816 Ὀα56α [6 οὕτ68 ῥγϑούϊϑοα ἢ ΑἸΊΟΥθϑ : ὁ ΒΟΔΙΘ 

86 οὔθ χσουδ᾽θαὰ χη} ὨΙΘΟΟΌΡΉΒ ὈΥ Βοηλθ βίαι ]ηρ ΒΟ ΠΟϑιηθηῦ ΟΥ δοοαβδίϊοι,, 

γορϑδὺ Ἰοῃϑ ΥΠΥΤΩΘΒ 1Π ΟΠ6 Ὀτοαΐ, [8 Κ ὨΪη6 5105 οὗ ψϑύοσ, οίο." 5.66 Μεπηιοῖῦβ οὗ 

ἐμὲ Απιογίσαγ, ΕΚ. ΠΟΥ ϑοσίοῖῃ, ν0]. τν. ῬρΡ. 98, 99. 

5. 4, α΄. Οδιηρ6}1}, διμρεγδίϊἰοη8 ΟΥ ἐμ Ηἰσμϊαπάβ απᾶ 18]απαᾶ ὁ} Βεοϊαπά, Ρ». 258. 

4 Μοηιοῖγ5 ΟΓ {6 Απηιογίοαπι οὶ - ΠοΥ6 ϑοοίοίψ, νο]. ἀν. Ὁ. 185. 

5. 71α. τιι., 851. 

δ. ΟἹ 5] 71187 ῬΥΓΘΙ ΟΠ [1018 ΟΡ. Ὗ. Ἡ. Ὁ. Βοῦβα, " ΕΟΙΚΊΟΥΘ ἔτοτα {π6 Βουίουῃ 
ϑΡροτγδᾶθβ,, ἴῃ Ε11- 1 ογ, ὅππθ, 1899, Ρ. 181 . αὐ. Θδογρθακὶβ οὐ Πιόοη Ῥίπθϑα, 1,6 

ΤΟΙ. Πογα ὅὯ6 1,68 008, ῬΡ. 884--8. 



Π)ινώναζίοη, 118 

ΤῊΘ ἀϊνθυβιῦν οὗ {ῃ8 βιρῃιβοδηοα δὐύδοηῃθα ἴο τὶρὺ δηα Ἰοϑ 
ΤΟ ϑρθούνοὶν ἴῃ αἸγθαὺ ἀἸβύγιοῦβ οὗ Μϑοθάοῃϊα οουτ βρομα 8 ΜΠ ἢ 

Ὁπ6 Ἰιῆδγθποθ βοῇ ργθναι θα Ὀοῦύνθθῃ ὑπο Οτθοὶς δηα ὑῃ6 
Βοοιηϑῃ βυβύθιηβ οἵ δυρΌΤΣΥ ἴῃ ἃποιθηῦ {ϊλθθ, ΤῊθ Οτθοὶς ΔαρΌΓ, 
ὈΌΥΠΙΠρΡ 85 Β6 αἸὰ ἴο ὑπ6 Νουῦῃ, γϑθραγαθα ὑμ6 ἱγα᾽ 5 Ηιρηῦ οη [ἢ 6 
τἱραὺ, ὑπαὺ 15 το ὑπ6 Εαβύ, ἃ8 οἵ ρΡοοα οἴὔθῃ. Η15 Βοιηϑῃ οοἱ- 

Ιβαρτιθ, ἴδοίηρ ϑουϊῇ, οοηβιἀθγθα 86 ΗἸσῃῦ οἢ 15 οἵδ Θαβρι Ιου, 
δη ἃ υἷοθ υογϑα. [Ιὑ 15 ποῦ ΠΡΓΟ Δ Ὸ]6 ὑμϑὺ ὑῃ 6. τόθ ἀ18- 

ΟΥ̓ΘΡΘΏΟΥ͂ οὗ νἱθννβ 15. ἄ86 ὕο ἃ ΘΟ] ΠΒ]0η Ὀθύνθθῃ ΗΘ] ]θηο δηὰ 
Βοτηϑῃ ἰγϑα 110 Ώ8. 

Απ 1οὨϊηρ ἴῃ ὑῃ6. ἤοβθ, Ψ ΏΙΟ, 1η ϑοούδηα πα ]οαύθβ ὑπ 6 

ΔΙΥνδ] οἵ ὦ Ἰουθον, δα ἴῃ Ατηθυῖοδ 15 ΘΧρ]δ θα 88 ὃ βρη. ὑμαῦ 
ΟΩΘ 18 ἰονβα3 οὐ ὑμδὲ νἹβιῦουβ ἃγα δοιηϊηρ," ἤο 6 Μδοθαοῃῖϑῃ 
ῬΓΟΡὮΘΒΙ65. ΘΟΥ̓ΡΟΥδὶ ομδϑυιβθουηθηῦ. 

ΘΠΘΟΖΙηρ᾽ 15 ΔΘ Οἢ ὕοο Β6υ οι 8 δὴ δοὺ ὕο Ὀ6 ἀθα]ῦ ψινῃ δὖ ὕῃ6 
6 οἵ ἃ Ομδρύου. 

ϑιηθοζίηρ. 

Ιῃ Μδοθάομια Ὁπ6 δοὺ οἵ βῃθθΖιηρ 15 1ηὐθυργθῦθα 1 ὕὮΓΘΘ 

αἸἤδγθηῦ τπναγϑ5, δηα ὑπ ἰὈγγλαΪδ, οἵ Βα] αὐδύϊομι να υ165 δϑοοοσαϊηρ᾽ ὕο 

0Π 6 ΟΟΟΒΒΊΟΗΙ. 
ΕἸγϑύ, ΒῃθοΖίηρ 15 γϑραγαθα ἃ8. ἃ οοηῆβιτηδίϊοη οἵ ψμδὺ ὑῃθ 

ῬΘΙΒΟῚ βρθθκιίηρ δὰ8 7υϑῦ 5814. [}ἡ ὑπδῦ οᾶδβθ, ἢ6 1ηὐθυταρῦβ 

ΒΙΤΏΒΘΙΓ ἴῃ ὌΥάθ ὕο δάαγθθβ ὕΠ6 ΒΏΘΘΖΟΥ 85 [Ὁ]]ονϑ : “ Ηθδ]ῃ 6 
ττὖο ὕῃθ66, ἔογ (0ῃου 885 ρῥγονϑα ὑῃδὺ) 1 δῖ βρθδκίηρ ὑμ6 ὑσυύῃ "ἢ 
(Γειά σου κὴ ἀλήθεια λέγω). 

ΘΘΟΟΠΟΙΪΥ, 1ὖ 15. ὑθκθὴ 88 ἃ Βρὴ ὑμϑὺ δΌΒθηῦ ΘΠΘΙΏ165. 81 
Βρϑδκιηρ 1} οὗ ὑμθ βῆθθζοι, δη ῃ6 Ὀγβδύδμαθιθ ΘΧΡΥΘΕΒ. ὑῃ6 
Ῥίουβ ψιΒῃ ὑμᾶῦ ὑμοβα ἱπαϊνιάαδ]β, ὙΏΟΘΥΘΥ ὉΠΘΥ ὍΘ, “ΤΩΔΥ 

50 (νὰ σκάσουν) 

1.1. 6. Οδίρῦ6}1}, διμρεγειί οης οὗἩ ἐπε Ηἰσμϊαπαβ απᾶ Τ1βἸαπαᾶβ ο1} ϑεοϊϊαπά, 

Ῥ. 258. 

2 Μοηιοῖγξ ὁ {|| Απιογίσαη οἰ - ΠΟΥ Θοοίείμ, γ0]. τΥ. Ῥ. 68. 

δ ΤῸ. Ὁρ. 92: 185; 140. 

4 Οῃ. ὝὟ. Η. Τ᾿. Βοῦβο, " ΕΟΙΚΊοΟΓΘ ἔγοτα ὑμ6 βουίμουη β'Ῥρογδαββ,, ἴῃ οὐ - ΠΟΥΕ, 

ὅαμθ 1899, ρ. 181. ΤῺ6 νυλίοσ, ΒΟΜΘΥΘΥ, Βθοὴβ ἤο ἤδυθ τηϊϑυπαθγβίοοα (86 

ταθϑηῖηρ οὗ μθ δ]δου]δίϊοι αὐογοᾶ : περίδρομος 18 ἃ ἬδχηΘ ρσΊΥΘΙΩ ἴο (π6 1)6ν1] 

απ ηοὺ ““ἴο 86 Τ)οῖυν.᾽" Τὸ ΤΘ8 5 Ο6 “τοϑγηΐηρ δθουὶ᾽ ΜΙ 60}} ἰηὐθηΐ--τῷ ΨΘΥΥῪ 

ορὺ ἀοβηϊίίοι οὗ ὁ6 ΨΜῺΟ 15 ἰῃ [86 Ὠϑ1 οὗ ““βοΐϊπῃρ ἴο δηᾶ ἔγο 1π [Ὧ8 ϑδυν δηᾶ 

Α. Ἐ, ὃ 
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ΤΆΙΓΑΙΥ, 1ὖ 15 ΘΟΠΒΙἀΘτθα ἃ5 8δῃ 1παϊοδύϊοῃ οἵ ἢ], ΘΒΡΘο ΠΥ 

1 8 ΒΏ6ΌΖθύ 15 1.8ὺ ΓΘΟΟν ΤΩΡ ἔσο 80 11πηΠ6855. ΤῊΘ [τ λα]8 
ΘΡΡΙΟρΥΙαῦθ ἴῃ 018 Ιηβύϑηοα 18, “θα! ἢ ὕο ὕπθθ, δπα 1ΟΥ ὕο 
066} (Γειά σου καὶ χαρὰ σου), ὕο ΜὨΙΟὮ ΒοΙη6, βοθύϊουβι 
1Π0] 1664, Δ6 ἃ ὈΥ͂ ΨΑΥ͂ οἵ ἃ ΟΥΙΌΜΏΙΗΡ ΠΒΡΡΙΏΘΒΒ “ --- δὴ Τη8ὺ ὕὮγῪ 
τηούμοι-Ἰη-ἰδὺγ Ὀαγϑῦ 1" (καὶ νὰ σκάσ᾽ ἡ πεθεραὰ σου). 

Οἡ 8 ϑνθῃϊηρ' οἵ Ομθοθθ διυηάθν, ἃ8. 885 Ὀθθῃ ποὐϊορα 
ΔΙσοδαν, ἃ. ΒΡ θοαὶ Β1σ ἤθη 06 15 αὐῦγι θαΐθα ὕο ΒηΘοΖίηρ', ΟἹ δῦ 8] 

Θυθηΐβ ΘΧΟΥΔΟΤἸΠΔΙῪ ῬΓΘΟΔΌΆΪΙΟΠΒ ἃΓΘ. ἀθθιηθα θοθββασυ, δα 

ὑπ ΒΏΘΘΖΟΥΙ τηπϑὺ ὕθϑι Οἵ ἃ ῬΙθοθ ἔγοιη ὑπ6 [τοηῦ οὗἨ 15 βῃϊτῦ 1ἢ 

οΟΥ̓ο ὕο σοπηύθσδοῦ ὑπ ου]]. 
Ατηοὴρ ὑπ ΤΌΧΣΚΒ αἰδὸ θοῦ μα Ὀθ]1θῦ δῃα ὑῃ6 βαϊαύαθιοῃ 

ΔΥΘ ἴῃ ρτοδῦὺ γοΟρΌΘ, ἃ8 15 Βῃονγῃ ὈΥ ὉΠ6 τηλοῦ ὕ8186 βου 6 α 

ῇο Ναβυθαάϊη Καἢοά]α, 86 ἰϑυαοιβ ἔοασύθθηθ οθηὐανυ ψιῦ δπα 
ΒΘρΡῸ οὗἨ ῬΘιΒ]8 : 

“ΝΕΒΥΘαα1ὴ Καοα]ὰ σοτητηϑηαθα Ὠ15 ΟἸΒΟΙΡΙΘΒ, ΤΠ 6 ἢ6 ΒηΘ6ΖΘα, 

ἴο 88] αὖθ Π1πὶ ΟΥ̓ Οἰαρριηρ ὕμιν ἤϑηᾶβ δηα οὐγιηρ οὐ: “Ηδ" 
ΟἸΙδι, Κ Ποα]α, ὑμαῦ 15 “ Ῥτοβρογιῦν ὕο ὕηφθ, Ὁ Μαβῦθγ ᾿ Νον 1ὖ 

οϑῖὴθ ὕο Ῥ858 ὑῃϑῦὺ οὐ οὔθ οἵ ὅθ ἄδυβ ὑμ6 Ὀποϊκοῦ [68]] 1ηὔο 0868 
ψ06}1, δὴ Νβδυθασϊη Ὀδάθ Π15 ῬὰΡ11]8 οἰ} ἀονῃ δηα ρῥιοῖς 1τὖ 
οαὖ. Βαῦ {Πϑγὺ γγϑῦθ δἴγϊα δηα γϑἤιβθα ὕο οὔϑθυ. ὅ8ο Β8 βυιρρϑα 

8η6 τραπθϑίθα ὕμθιῃ ὕο διπα ἢ ΜΙ ὑΠ6 τὸρθ δῃα ἰθὺ ἢ]τὴ 
σϑαῦν ἄονη. Τυβ ἢ αἀοβοθηάθα, οαυρῦ ὕμο Ὀυοκοῦ, δπα 

ὕΠη6 ὈΟΥΒ ΜΟΙ ΔΙΓΘΘΟΥ Ῥα]]Π]ηρ Ὦ1τὴ ἀρ, ΠΏΘΏ, ᾿υδῦὺ ἃ8. ἢ8 ψγ 88 
αΥγαηρ Θὰ ὑῃ6 οᾶάρθ οἵ ὕμῃθ νψ6]}1, Βα οἤϑηοθα ἴο βι6θΖβ. 
ὙΥΒΟΡΘαρΡοι ὅπου, τιμᾶ ὰ] οὗ {ῃ6 τηδβύθυ ΒΒ θθμοϑύ, ἰθὺ ρὸ 88 
ΤῸΡΘ δηά, οΟἰδρριηρ' ὉΠ6ῚΣ Ὠϑηαβ ἴθ ΠΙΡῺ ρἵθθ, οὐἱθά οαὖὺ 1ῃ 
ΟῃοΡαΒ: “Πδῖγ ΟἸ]δῃ, Καοά]α! ὁ Νϑβυθααη νὰ ρτγθοιριίαῦθα 
γ]ἹΟΪΘΌΪΥ Ἰηὔο ὑΠ6 ψ068]}, ὈΓΟΙΒΙ Πρ’ ὨΙΙη561} 58 ]Υ ἀρθιηδῦ ὑῃ.6 51468. 

θη ἢθ νὰβ τϑϑουθα αὖ ἰθηρύῃ, ἢ ἰδιὰ δὰ ἀονῃ ἀροὰ [ἢ 6 
του μα 86 ογΟΘΏΪηρ' ὙΠ 81 Τϑιηδυθϑα : “ΝΥ 6811, Ὀογβ, 10 νγἃ8 
ηοῦ γοῦν ἴϑαϊῦ, Ὀὰὺ τ]η6 : ὕοο τη ΠΟΠΟῸΓ 15 Π0 φὈΟα {8]1Πρ' 

3.32 

[Ὁ Τω8η. 

οὗ ψϑϊκίηρ ὉΡ δῃὰ ἀοόνῃ 1ἢ 1. ΤῸ ατϑοῖκβ ἔτ 856 ΒΘ. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ 88 

"Ἔφαγε τὸν (ΟΥ ἕνα) περίδρομο, “Ἠδ 85 Θαΐθῃ ἃ θυ] οἱ 8. Ἰοΐ." ἈἙάνει κρύο 

περίδρομο “Τῦ 15. ἀΘν]]8ῃ οο]α " οἷο. 

ΤΏ δριύῃμοῦ 15 ϑιῃρ) ουθᾶ ἴῃ 8) ὉΠΟΟΤΩΡΙΠ ΤΉ ΑΥΥ 5686 ὉΥ ΤΙ ΘΟρΡΉΪΒ : ἐχθαίρω 

δὲ γυναῖκα περίδρομον, “41 Ἀδύθ ἃ Ἰανγα σποτηδῃ,᾽ ὅ81. 



Πιυϊμπναϊζοη, 11 

ΑΠ οἰρ θοῦ οθηὔατΥ ὑχσᾶνθὶ]οῦ τοῦθ ὑμαῦ ἴῃ Οὐ]ηθᾶ, 

“ΏΘη ἃ ῬΓΙΏΟΙΡΆΙ Ῥουβοηϑοθ Β5η66ΖΘα, 8} ργδβθηῦ [61] οἢ 6] 

Ἰζηθθβ, Κιβϑβϑα 088 ϑδυῦῃ, οἰδρρϑα ὕπθιν ἤϑηᾶβ, δῃα ψΊΒῃ 64 Ὠϊτὴ 8]] 

ΠΔΌΡΙΏ655. 8πα Ῥγοϑρουὺν ᾽1---ὁ ἴοστῃ οἱ βαϊαὐδύϊοῃ Δ θηὐϊοαὶ ἸΏ 
ΔΙτηοϑὺ ΘΥΘΙΥ͂ ῬδΥ ΙΟΌΪαΥ πα ἢ ὉΠ 6 ΟΘ ῬΥΘΒΟΙΌΘα ὈΥ ὕὍη6 ψοΟΥΩΥ 

ΚΠοα]δ. 
ΤῊΘ ΒιρουΒ Ὁ]0ὴ ΘΟΠΟΘΘΤΏΙΏρ' ΒΏΘΘΖΙΠΡ᾽ 15 ῬαΒΘα οἡ 86 πούϊοη 

ὑμαῦ ψἬΘη βηθθΖίηρ 80 61] Βριγῦ 15. ΘΧΡΘΙΪθα ἴσοιῃ ὕπο Ὀοαν.3 
ΤῊΙΒ. ἸΙάθϑ, αὐὐου]γ [οσρούζθῃ Ὀγ ὑῃ6 ΒΙΡΉΏΘΥ Υϑοθθ διμοηρ Μ ὨΟΙΏ 
ὑῃ8 5ϑ]αὐύδυοη 501} οχιϑίβ ἃΒ. ἃ ΒΌΓνΙνΑΙ, ΟἸΤΩΪΥ 86 νἈρΈΘ]Υ 

ΤΘΔΠ1Ζρα Ὀγ ὕΠ6 1655. ΟἹ 111Ζ6α ὩδύΙΟΏΒ, 15. Ὀ]ΔΙΏΪΥ͂ ΠΟΤ 8ΔΙΏΠΟΏρ' 

ὑγ]068 ἰὼ ὑμθ Ἰονθϑῦ βύθρϑ οἵ 1τηὐθ]]θοῦσϑὶ ἀθνθιοριηθηῦ, Βα 0 ἢ ἃβ 

{886 Ζα]αΒ, ὑμ8 Ῥοϊ γπθβίδηβ, [Π8 ΘΟ ΙρΊη65 οὐ Ατηθυῖο δη4 ΟΥΒΘΥ 
ῬΘΟΡΙ68 θῃηυτηργῦθα Ὁ ΜῪ ΤΎΪΟΥ. 

ΤῊὴ6 βϑυρθυβίχοη, ἡ Ὡ1Οἢ 15. αἰθο Κηόσνῃ ὕο ὑῃ6 Ηϊηάπαδβ, ὑἢ8 

Ἠδῦτγονβ, ὕπ6 Ῥουβίϑηβ 8η6 οὔμου πϑύιοηβ οἵ Αβῖδ, 15 85. δῃσιθηῦ 

85 1᾿ὖ 15 ψΙἀΘ-θργθδα. Ἠοχηθι γϑίθυβ ὕὸ 1᾽ὖ 1ὴ ὑῃθ ψ61-Κπόνῃ 

Ἰπ6: 

οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσιν ;ὅ 

(Τ)οϑῦ ὕμου ἢοῦ 866 ὑμδῦ ΤῺ βοὴ Ὦδϑ5 ΒῃΘΘΖΘα ἴῃ ΘΟΠΗττηϑύϊοη οὗἉ 81] ὑμαῦ 

1 δνϑ 5818 ὁ" 

ΧΘΏΟΡΠΟΗ, οἰθνοῦ Αὐμθῃῖθη ὑμϑὺ ἢ6 ψαβ, ὑπσηθα ὕπ6 βαρου- 
διθιο ὕο χα ]οηῦ δοοοαηῦ δ΄ 8, ΥΘΙΥ͂ ΟΥΙΝ1608] ὑπ. 8116 ἢ6 

γγ88 Δα ΘΘΒΙΩρ᾽ ὕὯ6. ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ οὗ ὑῃ8 Τϑη Τῆουβδηᾷ, ΒοιηθοανΥ 
ΒΏΘΟΖΘα, δα ὑἢ 8 τηθη, Ὠθϑυηρ' 10, γι ἢ Οη6. ϑοοορα ρϑια Βοϊηδρθ 
ἴο {πΠ6 σοα ; ἃηα ΧΟΠορἤοη Ῥγοοθραρα: 

“1η06, Ο ΒΟΙΊΘΥΒ, γγ 8116 16 676 ΟἸΒΟΙΒΒΙΏΡ' ΤΆ ΘΒ ΟὗἨ ΘΒΟΘΡΘ, δι ΟἸΆΘΗ 

ἔγοσα Ζθιαβ ὑμ6 ῬΥΘΒΘΥΥ ΘΙ Πδ5 τηϑηϊδϑύθα Ἰύβ δνος .ς "Ἔ 

Τη δααιϊύϊοη ὅο ὑῃθβθ διύμουβ, Αὐσϊϑύου]ο, Ῥούσοῃυβ Αὐδιύουβ 

δη4 Ρ]ΙΩΥ ὈΘΆ1 γι ηθ85. ὕο ὉΠ 6 ῬγθυΆ]θηοθ οὗ ὑμ8 βαροιβίιοη 
ϑιηοηρ ὕη6 σὐθοῖκβ 854 ὕῃῆθ Βοϊηϑῆηβ. Ζεῦ σῶσον πα “δϑαϊνο᾽ 

1 ΤΠ Ύ]οΥ, υϊηυϊίέῖυς Ουἴίμγ6, νο]. τ. Ὁ. 99. 

2.10. Ὁ. 97; Α. Τίδηρ, Οιιδίοηι ἀαπᾶ ΜψεΝν, Ῥ. 14. 

5. Οὐνϑ88. χυτι. δ48. 

4 Χρῃ. Απαῦ. ττ΄. 11. 9. 

δ᾽ Ῥγοδῖ, ΧΧΧΥΤΙΙ. Τ : ΘΡΙρΥδτα ἴῃ Απιποῖ. αταος. ΒΥΌμΟΚ᾽Β Θᾶ., γο]. τπτ. Ρ. 9ὅ. 

6 ϑαΐ, 98. 

7 χχύμ. ὅ. ΤΏΘΒ6 ΥΘΘΥΘΠΟΘΒ 8186 ρσίνθῃ ἴῃ ΤΎΪΟΥ, δὲ βργα. 

ὃ---2 
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ὍΟΥΘ ὑμ6. οἶδββισαὶ θαμπϊναϊθηΐβ ἴος ὑμ6 Μϑοραομῃίϑῃ ἴογῃβ οὗ 

Βα] αὐδθϊοη αἰγοααγν αποὐθα. 
ΤὨτουρΡ ὑμ6 τηϊΔα]6 ἀρθ5 ὕμθ ουβύοτῃ ἢδ5 ἰδβῦθᾳ οἡ ἰηῦο 

τη γ ΕἸ αΙΌΡΘ, ὑΠ6 Οθγιήδῃ βαϊαὐύϊοῃ " Οοὐῦ 811 σΟΥΓΘΘΡΟΠΟΙΩρΡ 
ἴο 6 ΕΠΡΊΒῃ “οα ὈΪ]655 γου, ὑμο Τύα!δη “ Εδ]τοιύδ ἡ δηα ὉΠ 6 
ΨΔΙΙΟΌΒ ΟὔΘΙ ΙΌΓΙΩΒ ΟὗὁἨ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ Οοὐχτοηῦ ϑηοηρ αγορθϑῃ 
πϑύοηθ. ΤῈ6 ΕἸΏΡΊΒΗ βύουυ οὗ ὕῃ6 Βα α]ον δμα 15 ν]ΐθ, ΘτΘ 
Ἠ15 ΒΏΘΘΖΘ 8ηα ΠΟΙ προαγὺυ “οα ὈΪθθ5. γοὰ ἐ᾿ Ὀτοαρῦ ἃροαῦ 
0ὍΠ6 τοιροναὶ οὗ ὑπ Παα]6 οαβθ, 18. σοῃσοινθα 1ῃ ΘΧΘΟΟΪ ἢ 
ΒΆΙΏΘ. ΒρΙΓΙῦ δθ ὕμθ ὑδἰθ οἵ Νδβγθάσιῃ Κα ῃοα]ϑ. ᾿ φΥΌροβ οἵ 
ὑμ656 βαϊαύαϊϊοηβ Ντ ΤΎΪΟΙ τϑιηδγκβ, “ ΤῊΘ ]ΠΡΌΓΙΩΡ' ΒΌΓΨΙνΘ 8 
οὗ 16 ααδιηῦ οἷα ἔογηχαϊαθ ἴῃ τηοάθτη αγορΘ ΒΘ δὴ ὑῃ- 

ΘΟΠΒΟΙΟαΒ τϑοοσαὰ οἵ μα ὕππὴ6 ἤθη ὑῃ6 δχρίδηϑύϊοι οἵ βῃΘΘΖΙΏρ' 
μδα ποῦ γϑὺῦ Ὅθθῃ ρΊγϑῃ οὐϑὶ ὕο ῬΠΥΒΙΟΙΟρΎ, θαῦ νν8 801} τῇ 0ῃ6 
“Ὁ Θο]ορίοδὶ βύαρο.᾿ ἢ 1 

Ργορἢοίβ απαὶ γορδθοῖθ8. 

Οἵ βθοῖβϑ οἵ ὑμ6 δοούνδβηῃ ΗΙρΡΉΪΔηα {γρ6 1 τηθὺ τι ἢ ΠΟ ὕγϑοθβ 
1η Μϑοραοηδ---- 8 βου  ΘΥ Δ ΙΠΟΒΡΏΘΙΘ 15 8 ὕοο οἶθδὺ [ῸΓ 

τηγϑυϊοίϑια οὗ ὑμαῦ βού. Ρτιορῃρίβ μονγθνθῦ ὑθθγθ ἃ, δηὰ 

ὉΠΟῸΡῊ 1 ψἃβ8 ῃοὺ ἰουύθαηδύθ θη Οαρ ἢ ὕο τᾶ ὑη6 δοαυδιηΐϑηοθ 
οὗ ΔΩΥ οπθ οὗ ὕποια ἴῃ ὑπ ἤοβῃ, 1 ψῶβ βνουσθα ψιῦῃ ΒθνθιᾺ] οὗ 
0861} ργθάϊοιϊοηβ δηά, οἵ οουγβθ, ὑμϑὶσ Δ] ταθηῖ. Νοθά]οβθ ὕο 
ΒΥ ὑμαῦ ῬγΌρμοίβ 816. ῬοΟραΪδ ΟὨΪΥ δηηοηρ' ὕἢ 6 ΥΘΙῪ ἰουγοϑῦ 
ΤΆΠΚΒ οἵ Ὅ6 ρϑδβϑηῦσυ. ΤΏοθΘ ῆὴο τηϑίκθ 80 ῥγθύθῃο ὕο 

οαἀποαύοη ΘΗΒΊΤΘΥΙ ΟΠΘ᾽Β ΑἸΘΒΌΟΩΒ ΜΙ ἃ σΟΙΏρΘΒΒΙοηδῦθ Βῃσαρ' οὗ 
ὑπ Βῃοι αφγ5 πα 8 Ῥϑῃθογμιτο ὑδρρίηρ' οα ὑμ6 ογθῃθδά, ψὨ1Οἢ 
ΘΧΡΓΌΒΒΘΒ ΤΏΟΓΘ ΘΟ ΘΏΌΪΥ ὑμϑῃ δὴγ βρθϑθοῦ ψῇηδῦ ᾧὑΠ6 0 ὑθιηκ 
ϑρουαῦ {ῃ8 ϑηαυϊγοιβ ταθηῦδὶ οομαλύοη. [{ ὑΠΘΥ͂ 16 ΒΟΟΙΔΟΙΪΥ 
ἸΠηο]1η64, ΠΥ Μ}Π] ονθὴ ἢὰ1] αὖ Ὠϊτη ὕμ6 δρδογίθια: “Α]]} 

Ῥτοροὺβ νον Ομ υιδῦ ἃὺθ ᾶ5565}" (πᾶς προφήτης μετὰ Χριστὸν 

γάϊδαρος). 
ΤῊΘ τηθϑηου βορύ, ἢν υΘΥ, ἃ16 ποῦ 850 ΟΥΙΌ108)], ΟΥ 80 Βοθρυιοϑ), 

ΜδΩΥ ἃ ἴδυυηθυ Ῥόββθϑβθθβ 8η6 οἰὔθῃη ὑπαγ Ὁ5. ἃ ΘΟΡΥ οὗ Ὁη6 οἱά 
οΟἸ]βούϊοῃ οὗ ρυόρῃθοίθα ψν ὨΙοἢ ροΘ8 πάθε ὕΠ6 πϑιηθ οἵ Αρδίμϑη- 
σοίαβ (Αγαθώγγελος), δι σοῃὐθιαδη 0 ΠΟΙ δ 1π ὑπ6 οβυϊηηδ- 

το οὗ {86 Μϑορθαοῃϊδῃ ρϑαβαηῦ ὑῃ 6 88η16 ΠῚΡῺῚ ρίδοθ ΒΊΟΝ 

1 1}. Ρ. 104. 
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ΒΟΙΏΘ. ὕῃγθθ 8η6 ἃ ἢ] οδϑηύασιθθ ἃρὸ ψὰ8 Ἀ116 ἡ ὈΥ ΜΙΟὮ86Ι 

Νοβύγδαθιμαβ τὰ ὕη6 δγθ8. οἵ ΝΥ βδβύθυῃηθιβ οἵ τϑῆϊς. ΤΏΘΓΘ 15 Ο.6 

ργθδῦ αἸθγθηοθ, οσονον, θθύνθθη ὑῃ6 ΒΎΘΠΟ, τηγϑῦο δηα ἢ]8 

Οτθοὶς οοαηύθυραιῦ. ΤῊ Ἰαιῦθυ θυ Υ ἸΟΥΤΘΥΒ ὕΠ6 Ῥγθϑῦρα οἵ ἢ18 
οΔ]]Π]Ὼρ ὈΥ δὐϊθιηρύϊηρ' ἴο ῬΓΟΡΏΘΒΘΥ ψμϑύμου “8. ὈΪ8οκ Ρὶρ᾽ ΟΥ 8 

ΜΏ106. Ὀἱρ 15 ὅο Ὀ6 Βούγθα ρ δὺ αϊῃηθν. Αρδύμδηρθαβ 
αὐθοτηρύβ ΠΡΟΣ ΠΙρηῦ5. Ηθ ὕδ]]κ8. οὐ “ᾧμ6. Ὀ]ομα τϑοθ᾽ (τὸ 
ξανθὸν γένος) ἔγοτα ὑμ6 Νοτιῦδ ατϊνιηρ “ ὑ.6 βοὴ οὗ Ηδραγ᾽ οαὖ 

οἵ Ἐαγορο, δηα σϑῃθυα!ν ΒΡ δ ΚΙ ρ' 6815 ψ]Ὸ ἢ ἰΠ6 τἴ86 πα [8]] 
ΟΓ ΘΙΡΙΓ65. δηα ΜΙ αὐθϑΌ]οηΒ. οἵ ΒΡ αἸΡΙοϊηδου, ΘὨὈΓΘΙΥ 
ἸΡ ΜΟΥ ρ' τηϑύθοιβ ἀμ ΘΒ]. 

Αὖὐ Νιρυία 1 αἷἰδὸ ραγὰ οἵ βϑνϑύδὶ Ῥιορῃθῦϊο αὐῦθγϑῆοθβ 

εὐὐτιθαῦθα ὕο ἃ. ΠΟΙΥῪ Πουταιῦ οἵ ὑπ8 πᾶμπιθ οἵ Μδίκδγοθ ψο ᾿ϊνϑα 
δὴ [αϑύθα, ργαυϑα ἃπα Ῥγορ 6 β:6α, ἴῃ 08 ΘϑυῪ ἄδυβ οἵ ὑῃ6 
πΙηθύθθηςἢ οθηύασυ. ΗἨδ αΙα ποὺ ΒΡΘ01811Ζ26 1ῃ ΡοΪ 108, 88. {011} 
ΘΡΡΘδΡ ἴγομι ὑ8 [Ὁ] ΟΊ ηρ ΘΧϑιΏ 0165 οὗ ἢ15 δῦ: 

“«Οδοοῃοίηοβ, 6 το δηα ν]οϊςοα δον ψὴῸ 1565 ΠῚ 

ὑγυαϑῦ ὕο Ἰπάαϊ]ρθ ΜΠ Πη56}} δα ψγο ὑπγηβ ἢ 6 ῬΟΟΙ οτ 15 ΟΣ, 
584}1 Ὀ6 10 ἊΡ ὈΥ ἃ οἱομα δῃηα 58.411] Ὀ6 οδυτιθα οὐἔ ὕο ὑῃ8 
οἰου 5. Τῇὴθ ρϑῃυ)θθϑη 1η ααθϑύϊοῃ ψγὰ8 δοῦι! ] Υ οϑιγϊθα οἱ 
ἴο ὑπμ6 δισῇ τηουῃύδιη-  αῖζβ (086 οἷοι 8) ὈΥ ἃ ἰασρ Ὀϑῃα (8 
οἰουα) οὗ ΑἸ δμΙθηδ, μῇο ψτθοκοα ἢ18 ἴδῃ δηα σιϊηθα 105 

Ἰηδϑύθυ ὈΥ ΘΧχϑοῦηρ' δ 1Π]ΠΊΘη86 ΥὙΒΏΒΟΤΙΩ. 

“Οἡ {Π68 5106 οἵ 815 Ὀὶσ πουβθ ἃ γι ηθγαγα 5081 Ὀ]οοτω, 8πα 
Βῆ66Ρ 58}8]] ρτᾶΖθ ΨῇΘι 6 ἢ18 θύῃ βῦδηαβ." ΤῊ]18 ἴοο ἢ88 ΘΟΙΘ 
ἴο Ῥ888. 

ΤῊ [Ο]]οιηρ 185 δὴ οτϑοῖὶθ οὔ ΒΙΡῺ πηρογῦ, σουοῃθα 1 
ὈΘΠΕΙΠΡΊΥ οὈδοῦγθ ἰδηρδρΌ: 

«ΤΠ 6. Αρῇϑ 588}1} ποῦ ἀδραγῦ, Ὁ} ρϑορὶθ ἄδνθ Ὀθρὰᾷῃ ὕο δϑὺ ὈΎΆΒΞ. 
ΤΏΘΩ ἢδ6 588]] ρο, Ὀαῦὺ ἃ5. ῬοΟΟΣ 885 ὕῃ6γ." 

Α τοῦθ ρἰύην ἀθβουιρύιοη οὗ ὑμ6 Τυγκβὴ δδπα- ο-τηοα ῃ 
ϑατχηϊηϊδύγαυϊοη ϑγϊοῆ, πκὸ ΤΠ 5 ΟΠ ηϑιήϑη, βοὺβ ἤσγα ἤο ὑδθ8 

Ὠοῦβθ ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο τοϑϑὺ ὕμθ ρὶρ,, οοια ποὺ Θαβ] Υ Ὀ6 ἴουπα, 
ΤῊΘ παύϊνο οὗ Νιρυιῦδ ὈΘΙ1ΘνΘ ὑμαὺ ὑ818 ῬΥΟΡΠΘΟΥ 15 ἀθϑυμηθα 
ὕο Θοπὴ6 ὑχὰ6 8ἃ8 ὑῃθ τοϑὺ οἵ Μδίζα 055 βαυηρθ ἤᾶνο ἀ0η6. 

1 ΔΥΘΠΟΙΘΙΘΒ᾽5 1106 9}} Νοβίγαάαηνιδ, ρυθῆχϑα ἴο ὑμ6 ἘΠρ 150 δαϊίΐοη οὗ ἐμ8 

ῬΙορΡθοῖθβ, 1672, ἴθ ΤῊς ΒοοῖΣ οὗἩ θαμβ, νο]. τι, Ὁ. 18. 



ΟΗΑΡΊΤΕΗΒ ΙΣ. 

ΟΥΜΒΟΙΠΙΞΝ. 

ΟΎΜΒΟΙΙΒΜ, ἃ85. Ὸ ἤδϑνθ ΔΙΤΘΔαΥ βθθὴ, Ῥϑυνϑάθθ τορι ἢ 

Οτθοῖκ 16 ὑμγουρἢ 81] τὑ5 Ὀγθηοηθθ. ΤἬΉΏΘΓΙΘ 18 ΘΓ Ϊν 8. ΡΟρΡαΪΆΓ 
[δϑυϊναὶ ΟΓ ΘΘΥΘΙΠΟΩΥ ὙΠΟ. ἄοθϑ ποὺ δβχῃιθὶῦ, ἴῃ ἃ ΠΊΟΤΘ ΟΥ̓ 688 
Ῥτοπόμπηοθα ἀδρΥΎθ6, 0815 ΘΠ ΘΠΟΥ͂ ὕο ΒΥΓ  ΌΟ]1Ο ΓΘΡ  Θϑθη δίιοη 8 

τηὐουργθύδθιοη. ΤΘ βϑιὴ6 Βρισιῦ οδῃ δ6 ἀἸβοθυηθα 1ῃ ὕῃ6 ΤΘΙΙΡΊΟΙΒ 
γιύθβ οἵ ὑπ6 Εαϑύθγη ΟΠ ΧΟ : ονοσν ρᾶτὺ οἵ ὕῃ 6 βϑογθα Ὀυ)α]ηρ' 

ἴο {π6 τηϊππύθϑὺ Δγοξιὐθοῦαγαὶ! ἀθύδ1]}; ΘΥΘΥΥ͂ δυο] οὗἨ 86 Οὗ 
ΟΥ̓Δ Θηὗ ; ΘΥ̓ΘΡῪ 6556] οἵ' σθϑίχηθηῦ ΘΙΏΡΙΟΥΘα 1 αἸ 1η6 ΒΘΡΎΙΟΘ 
ΘΟ ϑ] 8 ἃ ἸΏ ΘΙ ηρ', Οἷὔθη ὕοο οοοα]ὺ ἴῸΓ ὑῃ 6 ΟΓΑΙΠΔΡΥ͂ ἰΘΥ ΤΆΔ 8 

ΘΟΙΩΡΥΘΏΘΏΒΙΟΙ, Ὀὰπῦ ΒΟΓΛΘΌΙΠΙΘΒ 80 Β1016 ἃ8 ὅο βαρροβὺ 1086} ὕο 
ὑπ ἀ]]οϑὺ τηὐθ! ]Π]ρθῆοθ. Τὴ |κ6 τηϑηηριν, ὈΙΓ, ΤΘΥΓΙᾶΡΘ, δπα 

ΘΓ] ἃ 81} αὐὐθηαρθα ΌΥ οὔβθενϑηοθθ ψῃ]οἢ ὕο ὑπ τϊηα5 οὗ 

86 1!01δἴθα ΘΟΏΥΘΥ 16685 Θοησθα θα ἰτοπὶ ὑῃ6 ῥγοίδηθ να]ρϑγ. 
Τὴ ΤΩΘΗΥ͂ Οα568, Πού νΘυ, ὕΠ 8 ὑῃαθυ]νηρσ 5ΙΡ ΠΟΘ ΌΙΟΩ 18. ΘΟΙΩ- 
ῬΙούο!υ Ἰοβῦ, μα οϑῃ ΟὨΪΥ ὍΘ ΒΥ ΙΒ6 6 ὈΥ ἃ ἸΒὈΟΓΙΟΒ. ΘΟΥΩΡΘΙΊΒΟΙ 

οἵ 5Β᾽11118 1 ΟὈΒΘΥΘΏΘΘΒ 1Π ΘΟ. 165. ΠΟΤῈ. ὕΠ6 τηϑϑηϊησ 15 501]]} 

ΒΡρϑαγθηῦ. Τὸ ὑἢ18 οδύθρΌΓΥ Ὀθίοηρ' βθνθγὰὶ σἱῦθϑ ὑϑ υϊηρ ὕο 
ΒΡΥΪΟαΪ ΤᾺ] 116. οι οὗ ὑῆθιη 816. ροοα Θχϑῃρ 68 οἵ 5Βύπ)- 
Ῥαύμϑῦιο οὐ. ΒΥ ΌΟΪ]16 τηδρὶο Ῥαβθα οἡ {868 ῬυΪποῖρίο ὉΠῦ [χ[κ6 

ῬΙΟάπΟΘ68 |1Κθ. 
Ιῃ ὑϊπὴ6 οὗ ἀγτοιρηῦ ὑῃ6 ρραβϑηῦβ ἤϑνθ Γθοοῦσϑθ ὕο ἃ ΟἸΓΙΟᾺΒ 

ΘΘΥΘΙΠΟΠΥ͂, ΜΏΙΟΏ 1 ΙΩΘΔῺΥ οὗ 108 αδὔδι]β. ΓΘ Ὁ]65 ὑῃ6. τιθϑ 
Θηϑοίθα 1ῃ βΒᾶναρα ἰδη5 [Ὁ ὑμ6. ρσροβθ οἵ τηϑίκιηρ' γϑῖη Α 
ῬΟΟΙ ΟΥ̓ΡΏΔΩ ὈΟΥ͂ 15 Δαοτηθα ψΙ ἢ ἔθυὴβ δα ἤονγουθ, πη, ϑοσοοιη- 

Ρϑμϊθα ὈΥ͂ Οὔμϑι' ὈΟΥ͂Β οἵ ἀθουῦ 0Π6 βᾶτηθ 868, ρϑιϑι4θβ [88 βύγθθίβ, 
116 ψΟΙΘηὴ ΒΠΟΥΘΙ δύθ 8 Πα ἸΠΟΏΘΥ ΡΟ δϊτὴ ἔγοη] [ἢ6 

1 Οἱ {818 ψΙα6-ϑργθδα οαβίοτη 866 Μν Ἐτδσουβ οχμβαυβίνο ἀϊβοοῦγβο ἴῃ ῬΙὸ 

αοἰάοη Βοιρῆ, νο]. τ. ῬΡ. 81 [0]]. 
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ψιπάονθ, ΤῊΘ ὈΟΥΒ, 85 ὑΠ 6 0 ΤηΔΙΟ ἢ δ]οηρ,, 5᾽ηρ' ἃ Κιπα οὗ ὈΓΘΥΘΥ 
ἴο ὑἢ 8 ῬΟΥΘΙΒ οα ΒΙΡΉ, ὈΘρΡΊΠΗΙηρ' ψιὺ ὑῃ 6 ΜψοτΙάϑ: 

Βάϊ, βάϊ, Ντουντουλέ, 
Κῷ μυσίρκα, κὴ ψινίτσκα, 
Βαϊ, βαάΐ, οἷο. 

“«ἨἩ441], 841], Τα ]ό, 

(Βεηρ 5) θοῇ τηδῖζα πα ψῃηρθαδῦ, 
81], 81}, οἷο." 

υυάαϊό 15 0Π6 ϑῆηθ ρίνθῃ ὕο ὑδθ ἈοΥ οἱούμϑα ἴῃ γϑιά ΓΟ. 
ΤΏΙΒ 15. ὕῃ6 ἴοσῃη οὗ ὑῃθ ΘθΥΘΙΏΟΩΥ ὈΥΘΥΔΙ]Π]ηρ' αὖ ΜοΙθηΙκ, ἃ 
Οτοοκ ὕονῃ βυυγοαπάρα Ὀγ 8 Βυ]ρδυθη- ρα κι πρ' ταΓα] Ροριδ- 
ὉΙΟΏ, ἤθηοα ὑῃ6 ΒΟ]ραιδη ὕθύπιβ αδρᾶ 1 ὑῃ6 βοὴρ. [Ι͂ἢ οὔ υ 
αἰϑυγιοὺς οὗ Μϑδοθάοῃϊδ, θσγο ὕῃ 6 5ϑπηθ6 οαβύοϊῃ οχιβῦβ, ὑῃ6 νγογαβ 

816 ατθοῖκ. Αὐὖ διῃδῦθῦδ, [Ὁ ᾿πϑύϑηοθ, τη ὕμ6 βουθῃ-ψοϑῦ, ὑ86 

ΒΟΏΡ᾽ ΡΘΠΘΙΡΪΥ Βιιηρ' ΟἹ ὕ 686. ΟΟΟΒΒΙΟΩΒ ΤΓΌΠΒ 88 [Ο]]ΟΥ͂Β : 

Περπεροῦνα περπατεῖ 

Κῇ τὸν θεὸ περικαλεῖ" 

“Θέ μου, βρέξε μιὰ βροχή, 
Μιὰ βροχὴ βασιλική, 

Ὅσ᾽ ἀστάχνα ᾿ς τὰ χωράφια, 

Τόσα κούτσουρα ᾿ς τ᾽ ἀμπέλια; 
οὖσ, 

“ Ῥρυρουύαηδ ρουδιηυ]δῦθβ 

Απμα ἴο οα ῥὈΓδγῦ5: 

ΜΥ ὍΟοά, βοῃὰ ἃ σϑίῃ, 

Α τιρῃῦ γογὰὶ γ8]1}, 

Τὺ ἃ58. ΠΙΘΏΥ (85 δῖ ὑ}ῃ6) Θ8} 5 οἵ οογῃ ἴῃ ὑπ 6168, 

50 Τ]ΘΏΥ Βύθιηϑ (ἸΘῪ ΒΌΓΏΡ) οἡ ὕμ ν] 08, 
Θὔο. 

Τὴ {15 δ] }ΠΠ1ὐογαῦϊνθ σου ροϑιθοη ὑπ 6 ἤϑῖλθ οὗ ὑῃ6. ῬΓΠΟΙΡΔΙ 
Ῥου όσον (Περπεροῦνα) 15 8. ΟὨΪΥ Θ’αν ψογα, 1ῃα]οδΌ]ηρ' 
ῬΟΥΘΡ5. ὉΠ οὔἹΡῚη οἵ ὑῃ6 οαδίοτθ. Αὐὑ Κα δΡΥΡῚ, ἄρϑῖῃ, ὑΠ6 
αν Ὠϑῖηθ, Ὀθῖηρ ὉΠΙΗΘ]]ΠΡΊΡΙ6, 85 ὈΘΘὴ οογγαρύθα 1ηΐο 

ΡΙρουῖδ, “ Ῥαρροτ-γθο, 

ΠῚ περια, πιπεριὰ δροσολογιά, εἴα. 

“ῬΙρθυῖδ, ἀθν-οο]] θούϊηρ ὈΙΡουῖθ᾽ οὐο. 

1 ἘῸΥ ΒΙΠΆΙΪΔΥ βοΏρ8, ΟΟΙ]Θοίρα ἴῃ ΟΥΘΥ ρᾶχὺβ οἵ ἄσϑθοθ, βθ6 Ῥβββον, ΝΟβ. 

811-- 318, ΤΙη Ομ οἵ [Βθῖὴ {Π6 Π8Π1Θ 18 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΥΓΘΟΌΪΥ ρίνγθη 85 Περπεριά. 
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Βούῃ 0ῃ6 πϑη65 ΡΊΨΘΙ ϑΌΟΥΘ, 88 Μ}6}} 85 6. ουδύοτη ΜὨΙΟῆ 
ὍΏΘΥ ἀοϑιρηδῦθ, ἃγ6 ὕο Ὀ6 τηϑῦ ὙΠῸ} 1Ὲ ΤΩΒΗΥ͂ ϑΙάγοηϊο ἰδηά8. [}ἢὴ 
ϑοσν]8 0.6 τῇῦθ 15 Ῥϑυ [τη θα 1ἢ ἃ ΤΩΔΏΠΘΥ ὑμαὺ αΙΠδτα ἤοτα ὑῃ6 
ΤΟΓΘΡΌΙΩρ' ἀΘϑουι ὕ]0η. ΟὨΪΥ͂ ἢ ὁΠ6 Ροϊηῦ: ὕμθ ρᾶιύ ραγϑα Ὀγ ὕπ6 

ὍΟΥ διηοὴρ ὕῃθ Μϑοθαοῃϊδϑηβ 15 ὑθουθ ἈΒΒΙΡΏΘα ὕο ἃ 9117] ΨὴΟ, 
οἶδα ἴθ πούδιηρ Ὀαὺ ἰθανθθ 8ῃηα ἢονγθυθ, 15. οομαποῦθα ΓΟ ρΡἢ 
068 ν]]Π]ᾶρθ, ϑοοοιαρϑη16α ὉΥ Οὔ ΘΓ ΟἽΓ]Β ΒΙΠΡΊΠρ' “)οάοἶα ϑοηρΒ." 
“ΠῊ6 Ῥθορίθ θϑίιθυθ ὑμαῦ ὈΥ Ὁ}18 τηθϑῃβ ὑῃθγθ Ψ1)]1 Ὀ6 οχίογῦθα 
ἔγοτ ὕμθ “θαύθην ψοϊηθῃη᾽---ὐ6. ο]ουαδ--- 6. Τ81 [ῸΓ ὙΏΙΟΝ 

ὑμισθὺβ ὕμθ θαῦύῃ, 85 σϑργθβθηΐθα ὈΥ ὕῃ6 ρυθϑῃ-οἰδα τηϑιάθῃ 

Ἰ)οαο]4.᾽} Τὴθ βϑῖὴθ ουβύοτη, ψιὺῃ 5Πρῃῦ ναυιϑύϊοηβ, 15 Κϑρύ 
ἊΡ ἴῃ 1)αἰτηϑῦϊα, ΘΥΘ ὑπ 6 ομιθῖ ῬΘΡΪΟΥΏΘΥ 18. οα}16α γραίδ, 

δα Ὦ1Β ΟΟΙΏΡΘΏΪΟΙΒ ΥροΥγιδἶθ, δια ἴθ Βαϊρατῖα, ΘΓ 6 
ρθη πα 8 τηδϊάθῃ ἀηάογυίακιηρ ὑῃ6 ᾿Θϑα]ηρ' τόΐθ ὡθα οδ]]6α 
γθρθυισα---- 6. ΟΥΙΡΊΠ8] οἵ ὕμθ βθοοῃὰ Ὥϑῖὴηθ ΟΥ̓ ψὨΙΟὮ ὑῃθ 
τῦθ 5. ΠΟ ϑιηοηρ ὕμ6 Οτθοῖβ, ΤῊΘ Ὑ δΙΙδοῇβ. δἰδὸ ἤδγθ 
ὑατηθα ὑδ6 βϑῖίηθ ἤϑιὴθ ᾿ηὔο Ῥαροίαρα, δα ὑῃ6 ουβύοτῃ 8ΙΩΟΏρ' 
ὑΠ ΘΙ 15 1ῃ 8} θϑβϑθῃῦ8.}5 Ἰἀθηύιοδὶ ἢ ὕΠ6 5]αν δηα ὑῃ6 ατθοῖς." 

ΤῊΘ ΟΘΥΘΙΠΟΏΥ͂, ΠΟῪ γχοϑίχιοῦθα πύθῃ ὑπ ᾿ἰτηϊὺβ οὗ 886 
ΘΟΙὗΤ]Θ5, ΟΠ06 ῬΥΘΥ θα 1ἢ ΤηϑῺν ρᾶγὺβ οἵ Οθυτήϑην, δπα 8600 
τιμὴ ἢδ5 ὑτθα ὕἤο ΔΘ, Ὁ ὑμ6 ]οάοϊα μα Ῥαυτρίτοῦηδ ΜΙ ἢ 
1η6 Βανϑηήῖδῃ ἢ αδδογυοσοῖ, δα ὑη6 Αὐδύτιϑῃ Γι πρϑδέϊοηϊρ, ΜνὮΟ, 
ΔΟΘΟΙΌΙΠρ' ὕο ὨΙΤΩ, ἃ16 οοῃηθοῦθα 10} ὕῃ6 δῃοιθηῦ τ] ἢ- ῬΓΘΒΘυνΙὴρ 
ττῦο85.5 

Οὐ 86 τηϑρΊοδὶ ΘΘΓΘὨΟΠ]Θ5. [ῸΓ ΠΊΔΚΙΩΡ' ΒΙΠΒΏ1η6. ὕπουθ 15 
ὯΟ0 γοϑιρο ηὴ Μϑοθάοῃια. Βαῦ ἃ τρῖϊοὸ οἵ ϑοῖηβθ οἱα στϑ]ρΊουβ. 

ΟὈΒΘΥνϑΠ06 501} ΘΌΓΥΙΥΘΒ 1 ἃ ΒΡΟΓΌνΟ οαβύοῃ. Τὴ6 οὨΠ]αγθὴ δὖ 

1 Ῥαϊδίοῃ, ϑοπ8 οὗ ἐμ ᾿ὐιιδδίαπι Ῥεορίδ, Ῥῃ. 227 10]]. 

2 ΤῺ8 γίθῃηδ οογγοϑροηαθηΐϊ οὗ ὑ88 δίαπάαγα (Δὰρ. 18, 1902) γτοροτίβ ἃ σῬΔΒΟΥ 

ΔΡΡΙΙοδίΐοι οὗ ὑμ 6 Ῥυ]η61}16 ἁπαου]γιαρ [818 Ρἱοὔσγοθαπο οαβίοσγῃ ἔγογη [6 αἰϑίγϊοι. 

οἱ Βοραίζα ἴῃ Βοβηΐϊα: “ἃ ρῬϑαβϑηῦ Πἱν]ὴρ ἴῃ ἃ γ1ΠΠ|8ρ6. 681]168 Ἡτϑηουίοζα οοχη- 

ται ρα βυϊοίάθ Ὁ ϑηρίηρ ἈΪΠ 5611, ΒΟΥΤΙΎ δου συ β ἃ βανθῦθ ἀτουρῃΐ βού ἴῃ, 

ΜΙΟῊ ὑμτθαίθηθα ἰο ἀδβύσου [6 οὔΌρβ. ΤῺ6 ρϑδβϑηΐβ 8618 ἃ σουμοὶ], 8ηᾶ, 

δοπηθούηρ ὑμ6 ἀτουρύ χα [6 τηϑ8 βυϊοϊᾶθ, τοβοϊνθᾶ ἴο ὀρθὴ [πΠ6 σγᾶνθ δᾶ 

ῬΟῸΣ ΜΑίΘ Οἢ 6 ΘΟΥ̓́ΌΒΘ, 1Π ΟΥ̓ΘΥ ὑμδὺ {818 τηϊρῃὺ Ὀσὶηρ [Π6 Ἰοηρθαᾶ-ἴοΥ τη, 

ΤΉ ΘΙ ἰαὐθη ] 0 8 ΜΘΙΘ ΟδΙΥιθα οαΐ, δηα {ῃ6 στᾶνθ ψ885 ὑῇθη Ε]]6α ἃρδίῃ, δἵΐοσ 

ῬΓΆΥΘΟΙ ᾿δα Ὀθθῃ οἴἴογοᾶ. Τμ8 σϑῖη, Πονουοσ, αἸα ποὺ οομηθ, πα {86 ΥὙἱ Παρ  Υ 8 

Ὑ80 88 [Δ Κθὴ Ῥϑυὺ 10. [15 ΘἸΧΣΊΟῸΒ σία Πᾶν ὈΘΘη δυγοϑίθα ὈΥ 6 σϑῃδδϑυγηθβ." 
8. Ῥρ]ϑίοῃ, μδὲ διργΥα. 

4. 6. Εγαζον, 11π6 αοϊάσφη Βοιισῆ, νοὶ. τ. ὑ. 115. 
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Μοίθηκ ἃ’ τὼ 86 μαριὺ οἵ οβδυϊηρ ἊΡ ἃ ῬΥΘΥΟΥ ὕο ὑπο ὅπῃ, 
ὑμδῦ ἢΘ τη  οοιλθ οαὖ δἃηα ΤΡΘῺ δ ΟΥΔΡΘΒ: 

Ἔλα, πάππου “Ηλιου, 
, ’ “ ΄, Νά σε δώσουμε κόκκινα ποδήματα, 

Νὰ κλωτσᾷς τὰ κλήματα ! 

““Οοτηθ, ατγδηαϊαῦμον ὅπη, 

Τρδὺ ψὸ Υηδὺ οἷν ὕμϑϑ γϑρᾶ Ὀοοῦύϑ, 
Ὑ μουν ὕμοιι τηϑγοϑὺ ΚΙος αὖ ὑμ6 νἱὴ68 ἰἢ 

ΤΏΘΙΘ 15 ἴῃ 0815 ἴοσὴ οὗ δα άγεββ (“ αὐδῃα μου θη 7) δὴ 

ἀητηἸδύδ Κα Ὸ]6 8 Πα ὉΠαΙΒρΡῸΙΒΘα τἹηρ' οὗἨ ραρΘΏΒΥΩ, ΤΘΥΔΙΠ αἸΠρ' ΟὯΘ 
οἵ ὑπ ταυυποϊοριοδὶ τάθὰ οἵὗἨἉ ραγθηΐαρ 501} δηὐογύϑιμθα ὉΥ 
ΒδνΘΡΘΒ: “ ὙΟΠΟΘΙ ΒΌΠ 18 ΤΥ ἰδύῃου ἢ Θχοϊϑιιηθα ὑῃ6 ΘΔ ΠΘΘ 
οὨϊθῦ, ῥγουαϊν ροιῃθηρ ὕὅο ὕπθ ᾿ὈΤΔΙΠΘΙΥ, δηα ὑῃθ Ὀοδϑὺ 88 
ΤΟΥ͂Θ ὕμϑηῃ δὴ δι ρὺῦ τῃθύοσίοδὶ ἤρυσθ ὕο Ὠ1π.3 

γι} ὑμθ Ῥγουηϊβοα οι οἵἨ “τρὰ ῬὈοοῦβ᾽᾽ ἴὩ8υ Ὀ6 οοηραγθα 

ΒΙΤΆ]ΔΙ ΟΥ̓ΘΙΒ τθὼ Βαββιδη [οἰ - α]65. Τὴ δἱάθὺ Ὀσούμουϑθ οἡ 
ΘΌΪΩΡ᾽ Δ Υ 061] Ἐ]Ὼ1]18.) ὑ 6 [00] : “ΟἸΘΥ͂ ΟἿ ψ1ν68... 8η6 γνγ6}}} 
Ὀυγ γοὰ τρὰ Ὀοοίβ, δᾶ 8 τϑαὰ οδένδῃ, δη ἃ. γρα βῃιγυ." ὙΏθη 

0ὍΠ6 Κιηρ ΒΘΠ5 [ὉΓ ΒΙγτη, 6 ἸΏΘΒΒΘΏΡΘΓΒ 580: “ΟὉ ἴο πα Κιηρ, 
ΗΘ ν}}} ρίνα γοὺ γρᾶ ΡῬοοίβ, δηὰ ἃ γϑᾶ οδϊδϑῃη, διὰ ἃ τϑᾶ βῃιγυ. ὃ 

Αρϑίῃ, ψΏΘη 1ὖ ΒΟ 5. [ἴο ὑπ ἤγβῦ ὕππὴθ 1ὼ ὕμθ γϑᾶχ, ὕμθ 
Ῥουβ ἢ81] ὑῇθ ονυθηὺ ψιὺ βοῖηθ γγιηθθ Μ ΔΟἢ βοαπα κα ἀπ- 
ΤηΙΠραῦθα ΠΟΠΒΘη56, ὑπουρ ὕμον τρϑύ, 8ηα τηοϑὺ [ΚΟΥ ἀο, 
οομὔϑ!η 8] 810. 1 ΡΟΒΒ10]6 ὕο νΘΡΙΥ ἂὖ 0015 ὕτὴ6 οὗ ἄγ. ΤῊΘ 
ΤΟ] ηρ' 15 ἃ ταρτηθηῦ ἴγροτη ΜΘ] θη]: 

Χιονίζει, χιονίξει, 
ἈΝ , 2 7 

Τὸ μάρμαρο ἀσπρίζει, 
Ἢ γάτα μαγειρεύει, 
Ὅ “ ’ 

ποντίκας χορεύει, Θἴο, 

(Τῦ βῇονϑβ, 1ὕ ΒΏΟΝΒ, 

Απαᾶ ψῃῖϊΐθ 086 ἢδρβίοῃθ σΥΌΥΒ, 
ΝΟΥ ΟΟΟΪΚα ὑῃ6 οδὺ, 

ΑΠα ΤΌΙΩΡΒ ὕμ6 ταύ, οὐο." 

1 Ορ. [86 ουδίοτη οὗ οὨΠ]αάσθη 1ἢ ΟἸ]Δ5510841 ἴΤη6 5 ἴο δάάγθββ [Π6 βὰῃ "Εξεχ᾽, 

ὦ φίλ᾽ ἥλιε, “οτηθ ουὖ, ἄρδει ϑ'.π,᾽ “ΜΆΘΗ {μ6 ροᾶ Μὰ8 ΟΥ̓ΘΙΤᾺΠ ὈΥ 8 οἱουᾶ,᾽" 
Ῥο]ὰχ τσ, 128. 

2 Π]οΥ, ΡῬγίην ἶυε Οπίιγε, νοὶ]. τ. Ὁ. 827. 

8 Ῥα]βίου, ᾿ιϑϑίαπ οὶ - Ταΐθβ, ῬΡ. 26θ8---. 
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ΤῸ τγϑύσσῃ ὕο [Π6 Βιθήθοῦ οὗ βυμθοϊίβιη, Ὑμθη 086 ΤΆΣΙΩΘΙΒ 

ἤδνθ βηϊθηθα αἸρρίηρ ἴῃ ὕμθ ἤθ᾽ 8, ὕμ6ὺ ὕῆχον ὑΠ|6 1 βρϑᾶθϑ 
ἋΡ ηὔο ὑπ δ1. δα, οδύοῃ!ηρ' ὑἤθιη ἀρϑίη, Θχοϊδιτη: “ΜΔΥ {86 
ΟἿΌῸΡ ΡΎΊΟΥ 88 ὨΙΡΏ, 88 1ὴ6 βρϑᾶβ ἢ88 ρΌμ6 ἢ 

ΤῊΘ ἤγνβε ἔγαμῦ οὗ ἃ {γ66 πηυδὺ ποῦ Ὀ8 θδίθῃ ὈΥΓ ἃ ὈΔΥΓΘῺ 
ψΟΙΏ8η, ὈὰὉ ὈΥ Οὁη6 ΜῺΟ 88 τϑὴν οὨ] ἄσθη. πα βϑυιηρδίμϑῦιο 
1ηῆἤπθηοθ οἵ ὕμ6 ψοιηϑηβ ἰθου Ὁ 15 Ὅοο ΟὈγΙΟὰΒ ὕὅο πρρα 

ΘΧρΙδηϑύιοη. Αἢ δηϑίοροιιβ Ὀ6]16 6 ῥυθνδ1]5 διηοηρ' [ῃ8 Βδναυδῃ 

8η6 Αὐδύμδηῃ ρϑϑβϑηΐβ, “νὴ0 ὑμ1κ ὑπαῦ 1 γοὰ ρον ὑῃ86 ἢγχϑῦ 
ἔγα!ῦ οἵὗἨ ἃ γτθθ ὕο ἃ ψοσηϑῃ νυ ὺῃ Ομ] ἃ ὕο Θαῦ, ὕ 6 ὕγϑϑθ ψΨ1}} ὈγΙηρ᾽ 

ἕο Ομ ἀϑηὉΥ ποχῦ γα." 5 
ΒΘ η. ὦ τποῦμοι μ88 ἀοπο ρ]αἰ θην ποὺ ἀδαρπύθι 5 Ὀχαὶάβ 

ΒΠ6 ΒΨΜΙΏΡΒ ὑμθι ὑῃ 1106 ὈΡνΑΙΒ. Βα ]ηρ᾽: 
, νΝ , , ἄνουν τὸ κορίτσι, κάτου τὰ μαλλια :ὃ 

Μῶν ὑμθ τηϑῖα ρυον ὉΡ, δῃα ἤθΥ Βαὶν ἸΙομρ "ϑὶον." 

ΟἿ ἃ οἰ] 8 παηηθ- αἀδν, ψ ]οὴ ἴῃ ὑῃ6 Βδδϑὺ 15 ορβουνϑα ψ ἢ 
85. ἸὩΟἢ ΟΘΥΘΠΊΟΠΥ ἃ5. ὕπ6 ὈΙΠΠΑΔΥ 15 Ἰὼ ὑπο Υεβῦ οὗ ΕατοΟρΘ, 
10 15 Ῥὴ6 σαβύοπι ὕο ρὰ]}} [6 6114 5 ΘῈ 510} ἀρνγϑγάϑ, νγ]ΒΏ]ηρ᾽ 
ὑμαῦὺ ὑπ οἰ] “τᾶν ἰἰγθ δηα ουοῦ ὑ8}} ᾿ (νὰ τρανέψῃ). ἅϑϑοιηθ 
Ῥθδβϑηΐβ δηὐοσίϑιη ὑῃ 6 ἀρ ]]αηῦ πούϊοη ὑμαῦ ΟἹΓ]Β ὩΘΘα ἢ0 Βιοἢ 

᾿ηαποθχηθηῦ 0 »,ΤΟΥ : “ΤῊΘ 126 01} ὨΙ]Ώ1561Ε τλδῖκθα ὑμθιη ΡΎΟΥ ὈΥ͂ 
Ῥα]ΠΠ]ηρ ὑμθηὶ ἊΡ ὈΥ͂ ὉΠ ποβθ, 811, δὴ οἱά ἴϑειηθν δῦ Ῥχγονιβϑύδα 

ΒΒΒΌΤΘΟ ΤΏΘ. 
Α 7ὰρ οὗ ψϑῦθυ 15 Θιη ρΌ164. ἀροη ὉΠ6 φΤΟιΠα ΔΙΟΥ ἃ ἀθραυῦϊηρ᾽ 

σαθσδῦ, δῦ ἢ6 τηδὺ Βρ666α ν76}1] οἡ ὮΪΒ ἸΟΌΤΏΘΥ, “Α5. ὑμθ ψαῦθι 
ΘΟΟΌΥΒΘ 18 Βπηοούῃ ἃ Πα ΘΘΘΥ͂ 80 ΙηΔΥ ὕῃθ ὑχϑνθ]]ο 5 ραύῃ 6 

(ὅπως πάει τὸ νερὸ γλήγορα ἔτσι νὰ πάῃ κὴ ὁ ἄθρωπος). 

1 ΤῊϊ8. 15. αηἀδουθίρα!ν ἃ βαγνίναὶ οὗ ψμδὲ βοὴθ δϑαϊμου 65 6811 ταϊαὐῖνο 

γηδρῖο. ΕῸΥ Ρ878116]5- --ϑοὴθ οὗἨ ὑῃθῃ) Θχύσχθι  Υ 6]086---ἰο {818 Οοπβίομιμ, 866 

. α. ΕὙΎάΖοῦ, 716 Οοίάεπ Βοιρῆ, νο]. τ. Ῥρ. 86---837, 

210. τ. 88. 

3.Α, Δ, Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ ἸΤάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 76. 



ΟΗΠΑΡΤΕΗ, Χ., 

ΒΙΒΤΗ. 

ἸῊΒ τιύθϑ δα οὔβουνδηοθθ ΜΜΏΙΟἢ Ῥγθοθᾶθ δηα ΒΟΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ 
ὍὉΠ6 γουμηρ Μϑοθαοῃΐθη 5 ΘΗΥΥ͂ Ιηὔο ὕμ6 ψοῦ]α Δῆογα τηὰοῇ ὑπΠδῦ 

15 οἵ τηὐθγθϑὺ ὕο 0 [0]]ς-ἰουῖϑῦ. Ὑ Ώθη ὕΠ6 Πγϑὺ βυτωρύοιϊηβ οἵ 15 

ϑρρτοδοῦ ἤδνθ τηδηϊθϑύθα ὑμπϑιηβθῖνθβ, στθαῦ οᾶγθ 15. ὑδίκθη ὕο 

σΟἤσΘδὶ ὑῃ6 ἰδοὺ ποτὰ ὑῃ6 ποιρουγΒ. Οὐθουν 88 1ὖ 15 ἔδαγθα 
ὑῃδὺ 6 οοηδποιηθηῦ Ψ1}] θ6 αὐὐθῃαθα ὈΥ τηποῆ βαβυϊηρ, 6 
ἴο ὑΠ6 6γν1] ᾿Ιηῆἤμπθηοα οἵ 11}}- ]ΒΉΘΙΒ ΟΥ ὕο ἢ 6 6ν1] αγβ. ΕΣ ὑῃθ 
ΒΘΠ16 ΓΘάΒΟη ὑπ Τα 16 15 ΒΤ ΟΠΘα 1 8} ΒΘΟΙΘΟΥ ἃ πα ὉΠΟΘΥ 

ὃ [156 ργθύθποθ. Ἰϑυυτηρ ὑγᾶν 81] ὑΠ6 νγαύθυ οὗ ψν ΠΊ ἢ ὑπ ραυιθηῦ 
ΟΊ ΠΚ8. 15 τηϑαϊοαῦθα γι ἃ οἰδηῦ Ἰοοα}]}ν πον 85 “ΤῊΘ ΗῸΪν 
γηρΊη ΒΒ Ηϑηα᾽ (τῆς Παναγιᾶς τὸ χέρι), ὑμδὺ 185, Βοῖηθ ΒρΥΙρΒ οὗ 
1ὖῦ δ΄6 τον Ιηὔο 068 1υρ. 

ΤῊ18 15 ΘΡΡΑΓΘΏΟΥ ομθ οἵ 8 τηϑὴν ρ᾽δηῦβ μονα ὈΥ͂ 

ῬΟΡαΪΆΥ ΒΟΡΘΥΒΌ ΟΣ ΨΙὺ ἢ γπϑρῚο νισύαθθ ἀρϑίηβὺ 1]. βοῇ 
Ηἰδηὺβ ἃηα ἤουρβ ᾶνθ Ὀθθη Κποόνῃ τὴ 8}} ἰδηᾶβ ἃπὰ δὖ ἃ}]} 

Ῥουϊοαβ. οἵ ὕΠ6 μουν] Β Ὠϊδύουγ.ἡ Ῥθυθδρ5 ὉΠ 6 πηοϑὺ δι! ]Π18γ οὗ 
θη ἃγθ ὕῆοϑβθ 10 1886 ϑιηοηρ ὑῃθ (θ᾽ β, βΒιοἢ δ5. Ὅμ86 Μούμϑηῃ, 
ΟΥ ὑγϑι] ηρ ρϑαυϊνοσῦ, δηα ὑμ6 Αοηϊαβϑη (ὐ Δ] π 0 }1116, οὐ δῦ 
Φομη ΒΒ ψοτῦ. Τὴ ΙὈΤΤΩΘΙ ῥγούθοϊθα 108. ῬΟΘΒΘΒΒΟΥ ϑρϑιηδϑῦ ΗΓΘ 
δηαἃ Ὁ.6 αὐύϑοϊζα οὗ ἴδιγιθα ἢ ὕ6 ἰαύῦθθυ. σψαγαθα οἵ ἴονουβ." ΤῈ6 

Μδοράοηϊϑη ϑαυϊνϑίθηῦ 18 ΘΟηΒΙἀθσθα ἃ ΡΟΜΘΡᾺΪ βαΐδρτιδγα 
δσθιηϑῦὺ Ὀοῦῃ ἀϑηρΘ ΓΒ. 

Α5 Βο0η 85 ὕΠ8 ΟΠ1]α 15 Ῥοσῃ, ὑῃ6 βϑγνϑηΐβ οὐ 8 ὈῬοΥΒ οἵ Ὁῃ6 
ἔδυ ἹΥ μαύρη σου ὅο ὕὉμ6 ἤουβθβθ οἵ τγϑἰδῦϊνεβ δηα ἔγιθηαβ ὕο 

1 588 Α. Γιϑηρ᾽ ΒΒ οβϑδὺ ΟἿ “ΜΟΙΥ δῃὰ Μδῃηάγδρογα,᾽ ἴῃ Ομβίοην απὰ Μχψί, 

ῬΡ. 148---δὅ. 

2. 4. α. ΟδιηρὈ0}}, διυρεγβεϊἐϊοηβ ΟΥ {Ππ6 Ηϊρ ϊαπάς απᾶ 1βἸαπαᾶς ὁ} ϑεοιϊαπά, 

Ῥ. 49; Μοπιοῖγξ ὁ 16 Απιορίσαπ, Εὐἰ - ΠοΥὸ ϑοοίοίμ, ν0]. ντι. ρρ. 100 10]]. 
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ΘΏΠΟΘΠΟΘ ὕῃ8 ρ]Δα Θνϑηῦ δηα τϑοοῖγο “ΤῊΘ γτοναγά οἵ οοπρταύα- 
Ἰαύϊοη ̓  (τὰ σ᾽ χαρήκια). ΤᾺΘ τη] στ ὑΠΘ Ῥγοοθθαβ ο ἤϑηρ' 
8. οονθ οἵ ρϑι]}16 8Πα 8 ρΌ]α ΥἹηρ' ΟἹ ἃ ΡΟ] ΘΟ1Π ΟἹ ὕπ8 τηούῃ γ᾽ Β 
᾿)81Γ,---οὐηϑιηθηΐβ ἡ Β]Οἢ 586 Υ ΔΒ {1}1} ΠΟΙ Ῥυχβοδίιοη,--- 88 γ06]} 
85 Οἡ ἰῃ6 Ὠθ-ὈοΥη ὈΘΌΥ, ἴῃ ΟΥΘΡ ο δνϑῦῦ ὕἢ6 6011] 6Υ6. 

Α 5βΚϑίῃ οὗ τϑᾶ γϑῃ (γνέμα) 18. αἰδο αὐύϑομ!θα ὕο [δ Ὀθαγοοιῃ 

ἀοοῦ, ἃ8. ἃ 5 γα 01 ὑῃδῦὺ 0ῃ6. 6ν]] 15 “ θουπά," ὑμᾶὺ 15 γτϑῃάογθα 

ἢ 6]Ρ01658. ΤῊΏ15 ορϑγδύϊοῃ 15 ἀθβου θα αὖ Μ6] θη 88 “ ὈΙπαϊησ [Π6 
Αὐτηθηοβ᾽ (δένουν τὴν "Αρμενον), ἃ οΟΥα οὗ ΟὈΞΟΌΓΘ πηθϑηληρ', Ὀαὖ 
ΘυἹἀθηυγ ἀθθα 1ἢ ἃ ῬΘΙΒΟΙΏΔ] Β6Ώ856, ὑΠΟΌΡῊ ψΏΟ 815 ΒΟΥ 15 ὉΠ 6 

ῬΘΟΡΙΘ, 850 ἔδυ 88 1 οου]Ἱὰ αἸβοονον, ἤᾶνα ποὺ ὑμ8 ἰϑιηὐθϑῦ 1668. 
«6 ἀο [815 ὑπαῦ ὑμ6 ραὐιθηῦ ταϑΎ ποῦ ΒΟΥ ἔγοπὶ Ὁ6 ΑΥ̓ΤΩΘΠΟΒ ἢ 
(γιὰ νὰ μὴν ἀρμενιασθῇ ἡ λεχοῦσα). 18 νγὰβ ὉΠΘΙΤ ΔΏΒΥΘΙ ὕο 

ΤΩΥ͂ απ 6 65. ΑὮ 1ἀθηῦ]68) ργϑοῦϊοθ ψ Ὁ ἢ 5 Ώ1|8 7 Ἰηὐθηῦ ργθνϑι]θα 
ΟΠ66 ἴῃ ὕῃ6 ΗρΉΪδπαΒ οἵ Θοουϊδηα.3 

Ομ ὑμ8 βϑιὴθ αϑΥ ΘΟΙΏ65 ὕ6 ργϊθϑύ, δηα νι ὑῃ6 5ύο]Θ τουσηὰ 

Ἠ15 ΠΘΟΙς τοϑαβ ἃ ΒΡΘΟΙΔ] ῬΥΆΥ͂ΘΙ ΟΥ̓ΘΥ ἃ ὈΟΜ] οἵ ψϑύθν (διαβάζει 
τὸ νερό), ΜΙ ὙὙὨΙΟ ὑπ6 ρδύιθηῦ 15 ΒΡ ΚΙΘα ΘΥΘΥῪ ΘΥΘΠΙΠΡ' 
αἀυχηρ' ΠΟΙ ΘΟΠΠΠηθηηθηΐ. 

ΤἼῊΘ Τ ΘΙ ΌΘΥ8 οἱ ὉΠ6 [8.10 1ῃ ΒΊΟΝ ὉΠ6ΥΘ 15 ἃ ΜΟΙΏΔη 1Π 

68116- θα τηβκα 8 ροϊηὖ οἵ γϑυιτ]πρ' Πο]6 ὈΘίοΌΓα Ὠ]Ρ 18}, οὐ" 6156 

ὮΘΥ 816 ἴατηϊραύθα. (ΟὐΟὨ γΘΙΊ 1886, ΠῸ ΥἹΒΙΌΟΥ 15. 8] οσϑα ὕο 
ΤΘΙΏΘΙ ἢ ἢ ὕμ6 Πουδθ δου ἀκ. [1 Ὠθ 15 οὈ]ροα ἴο ἀο 80, ἢ6 

ὑΏτονγϑ ὉΡΟΩ {Π6 τηοῦμου δηα π6 ᾿πίϑηῦ ἃ Βῃγθα οἵ 15 σϑιτηθηῦ, 
ὙΠ ΙΒΒΙΩρ᾽ ὑῃθιὴ ἃ ρϑδοθίαϊὶ Ὠρ ὐ.ὅ 

Πλυσηρ ἃ ψο]6 ἔουτηϊρηῦ Ὁῃ6 ρῬαὐϊθηῦ 18 ὭΘΥΘΙ [ῸΥ ἃ 51ΠΡ16 
τηοτηθηῦ Ἰο ἃΙοηθ, μαῦ ἀδὺ 8ηα πιρῃὐ 15 ψϑύομθα ἰοὺ ὈΥ ὕἢ6 

Πα 16 ΟΓ ὈΥ Βοη16 Ἰθηα8, ἰθϑὺ 586 βῃου]α ἀρμενιασθῇ, διλα ΠΟ 
Ἰιρηῦ ὈΘ51465 ὑπ6 οὔθ τὴ ὕΠ6 ΤΌΟΙῚ 15 8] θα ἤο 6 Ὀγουρῃῦ 1Π. 

Τὴ {Π6 β8δῖμ8 ὙΦΥ ϑιμοηρ ὕμ6 (6105 “ὉΠ6 ἤγχβῦ οἂγθ νγὰβ ποῦ ἴο 
Ιθᾶνθ ἃ Ο8 δίοηΘ ἀρ ΠΟΙ ΘΟ ΠΠΘμχθηῦ. Α δουβοία! οὗ 
ΜΟΙΊΘη ραύμουθα δηα ψϑύομθα [ὉΓ ὕῆχθθ ἀδυβ, 1ἢ Βοὴθ Ὀθοθβ 

ἴου οἱρῃῦ."" 
ΑΙ] ὑμθθ86 Ῥυθοδαθοηβ ἈΡΡΘΔΓ ἤο Ὦδνγα οὔθ οὐ]θοῦ 1ἢ ΥἹΘΥ͂, 

1 Ορ. {π6 ποτχᾶ εὑρετήκια, τὰ, ““ ὑδθ γτονᾶτ͵τα [ῸΣ ἃ ίηρ ἰουπᾶ.᾽ 

5. 4, α΄. ΟδιρΡΌὈ6}}, εὐδὲ βιρτα, Ὁ. 87. 

8. Α. Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 75... 

4 1, ἃ. Οδαρ06}}, δὲ δυργα, Ῥ. 8θ. 
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δου, ἰο Ῥγονθηῦ ὑῃ6 Νογοιάβ (Νεραΐδες) ἔγοτῃ οατΥγιηρ ΟΥ̓ 086 
ἰηΐδηῦ, ΟΥ μαυθηρ' 108 τηοῦου, [ἢ 0}15 γϑϑρϑοῦ ὑῃ6 τιοάϑυῃ αὐθθκ 

ὨΥΠΡἪΏΒ ΘΟΥΓΟΘΡΟΠΔ Θχϑοῦν ὕο ὑῇθ πι]βοῃιθνοῦβ [ϑ|σ165. οἵἨ {ῃ6 

ποῦῦῃ. [πἰκ6 ὑμ6 ἰαὐνου. ὑῃ6 0 ἃγθ νϑυῪ [πα οἰὔμον οἵ δαποίιηρ' 
ὨΘΥ,-ΟΓ ΟΠ] ΛΘ ΟΥ βιυ ρδυιυαύηο ὑῃ 6 ον ΟΗΒΡΓΙΏρ᾽ 1 ὑπ} 

βύθδ 1 Τὴθ ΒΙΠΠ]ΔΥΙΥ οἵ δὐυιθαῦθθ 156. 81}1 Ὁ06. πόσο βύγιΚιηρ 
85 1ὖ οδϑὴ ΠϑΙΌΪΥ θ6 δοοοιηΐθα [Ὁ ὈΥ ὑῃ6 ὈΟΙΤΟΜΙηρ ὑθθουΥ. 

ΝΟΙ 15 10 ΘδΒ161 ὕο ΘΧΌΪΔΙῚ 1ὖ ἃ5 ὈοΙηρ᾽ {16 τϑϑα]ῦ οὗ ἱμπαθρθηαθηῦ 
φυονίῆῃ. 

ΤῊΘ βϑὴθ ὑβῃμάθημου ὕονψαγαβ οἢὨ1]4- Δ αοὔϊοη “ ΒΘΘΙ.5. ὕο ΒΟΙῺΘ 
δχύθηὐ ὕἤο ἤν θῇ αὐζιθαΐθα ὕο ὑῃ6 ΝΝΥΎΙΩΡὮΒ 1 ο]α {]]Ώ68, [ῸΣ 
1ῃ ΤΩΘΏΥ͂ ΘΡΙύΔΡ 5 οα ΟΠ] ρθη ὑμδὺ αἀΙ6α δὖ δὴ ΘϑυΪΥ ἄρ, 6 Ὺ 8.6 

ΒΡΟΚΘὴ οὗ 8ἃ5 πϑνίηρ ὈΘ6η οδιτιθα οὔ ὉῪ Νγμρῃ5.᾽} δυο 
αἶβο ἀθβοσιρο5 Γελλὼ 85 “8 ἔδιηδ]θ ἀθιῆοῃ, β81α Ὀγ 0Ὁῃ6 ψόογλθῃ ὕο 

6 1η ὑμ μαριὺ οὗ σα ηρ' ΟΥ̓ πον -Ὀοση ΡΔ068." ὃ 
ΒῸΣ ἰοΥΟΥ ἀν ἔθη αβ ἃηα γϑ]αῦνοθ ὈΓΙΩρ ὑο 6 Μοιηδη 

ἴῃ 8114 -6α ῥῬϑηοδίζοβ (λαλαγκίταις) δα ϑνθούμηθαθβ. Πυσηρ' 

6 βγβὺ ὕῆσθθ πἰρῃῦβ ἃ 5118}} ὑδ]6 οονθσθα σι ἃ οἰοῦῃ 18 
Ῥίδοθα ἀπάθιὲ ὑπ ἰδῖὴρ ΨΏΙΟΩ ὈαΓΏΒ τὲ ἔγοηὺ οἵ ὅπ 1οοῃ οὗ Ὁῃ6 

Ῥδηδρηῖα. ὕροῃ 0}18 δ ]6 18 ἰδ: Ὀγθϑῇ, βα]ύ, δη4 ρῖθοθθ οἵ 
οηθυ. Οἱ Ὅμθ ὑμιτὰ ἀαὺ ἃ τηϑιἃ ψῇοθΘ ρϑυθηΐβ ἅτ Ῥούῃ 
8ΠΥ6 ΠλΔΚο8. ἃ ὨΟΠΘΥ οαἶζθ, ΜΒΙΟΝ τη ὑΠ6 δνθηϊηρ' 15 βοῦ ὍΡΟΙ 
ῃ6 51:ὴ8}} δ }6 οἷοβθ ὕο ὕῃθ Ὀαρνβ θϑδα. ὕγροῃ ὑμ8 δ]6 18 
ΠΠἸΚ 56. Ὀἰϑοθα 8. ΤΑΙΤΥΟΤ ; δα ΒΟ ΡρΌ]α ΟΥ̓ ΒΠΥΘΥ ῬΙΘΟΘΒ. ΟΥ 

͵θννοὶθ ἃὺθ δῖα ἀροι τὖ ΟΥ πον ὑδθ ὈΘΌΥ 5. ριον. ΤΉΘθΘ 
ΟἸΘΥΙΠΡῈ 816 ᾿ηὐθηθα ἔοι: ὑπ Βαίοβ (Μοῖραις) ψο 16 δχρθούβα 
ἴο οοΙη6 ἀατίηρ' ὕ6 πρηῦ ἃηα Ὀθϑύον οὐ ὑῃ6 Ἰηΐδηῦ 105 ἀΘΒΌΗΥ 
1ὴ 16 (μοιρώνουν οΥ μοιράζουν). ΤῊ 6 ϑιυνοθῦ οαἶζο 15 τηϑϑηῦ ἴο 

ῬΙΟΡΙθΙδῦθ ΟΥΎ ΘΟΠΟΙ]Παύθ ὑΠ6 ἀοάαθαβθβ, 8116 ὑἢ 6 ΥΔΙΤΥΟΥ βίδηαϑ 
85 ἂν ΒΥΠΟΪ οἵ Ῥοϑαῦγ, δηα ὑῃθ Ἰηοηθύ δηα 16 615 βαρσραϑῦ 

ψϑαϊ ἢ. ΕΣ {Π6 βϑηθ σϑᾶβοῃ ἃ ΠρῺ 15 ἰοῦ Ὀαγπηρ᾽ 81} πϊσαὐ 
ἴο δῃϑθΐθ ὑπ6 Βαῦύθϑ ὑο πα {πρὶ ΨΑΥῪ ὕο 6 οτϑᾶ]θ. 1ῃ ὑῃ6 
ΤΩΟΓΏΙΩΡ' ὑ. 6 τα] 118 ΒΏΘΙΘΒ ψιῦ 6 ΠΠἼΘηα5. ἃηα τοί αύϊνθθ ὑῃ6 

1 Ορ. ῬΑΒΆΪΘΥ, Ογείθ, ττ. Ῥ. 216, ἴῃ ΤόΖου, εβεαγοῖθβ ἐπ ἐπ6 ΕΠ σμϊαπᾶς οἵ 

Τα κον, ΝΟ]. τι. Ρ. 814. 

2 Ῥγρ]ου, αΟγίοομίβονο Μῳίποϊοσίο, τ. Ὁ. δθὅ ποΐρ, ἴῃ ΤΌΖΟΥ, τἰδὲ βιρρτγα. 

3. ΤῊ 8116 οὗ [Π15 ἀθιηο ἢδ8 θ6θὴ ἀθυνθᾷ ὈΥ ΒΟΙῚ8 ἔχου [88 γϑὺῦ γελεῖν 1ὴ 

δΏδιοσΎ πιὺ ἰη6 Τουϊοηΐο Εσδα Βο]ᾶϑ. 
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οακο, ψΒΙΟΝ 15. οαύθῃ ο ὕμ8 βροῦ, ποῦ 8]] ΟἹ] ηρ Οὴ6 ογα Ὁ ἴο 
σοῦ οαὖ οἵὗἨ ὑῃμ6 τόομι, ἰθϑὺ 1ῦ βου] ά [8}] πο ὑπ6 δδηᾶβ οὗ 

ΘΗΘΙΗΊ165Β ὙΠῸ οΟ] 8 ΜΟΙΚ ἃ 5061] ὍΡΟΣ 10. ΘΙ] “086 

Οοϑιτήδη ροαβϑηῦ, ἀασιπρ ὑμ6 ἀδγβ θούνθθη 815 ο}116 85. Ὀισύῃ δα 
Ὀαρύϊϑιη, οὈ]θοῦβ ὕο ἰδπα δηγυιηρ οαὖὐ οἵ {Π6 Βουβο, Ἰοδῦ σι ἢ- 

οὐαδῦ βου ]α Ὀ6 ψογκθα ὑῃσοιρὴ τὖ οὐ {86 γοὺῦ ὑπορυιϑύθηρα 
βαῦυ, '-τπδὴ 1ᾶῴθϑ οἵ μοῦ τ μα τηϑηγ 11] ταῦ! οη8 [ἢ 
ΔοΟΘαΟΗὨΙ8. 

76 Τλγοο Καΐοδ. 

ΤΉ Ὀ6Ι16Γ τὰ ὑπ Εδίθθ δηα ὉΠ61} νδιῦ 15. οὴ6 οὗ ὕῃ8 πχοϑῦ 
ἀθορὶγ-σοούθα δῃα τηοϑῦ ΜΙ] ον -Βρυθϑα Βα ρουβυ 08 ὑπ ἢδνθ 
ΒΆΓΥΙνοα οτη δηοιθηῦ ΠΠ65. ΑΒ 1ῇ δη ΠΟΙ 50 δὺ Ὁ815 αδΥ 
86 Μοῖγαϊβ τα τθργβϑθηῦθα ἃ8. ὕγθθ 1ῃ ΠΌΤ ρου. ΤΆΘΙΣ 1π6]- 
νά 81]1 ἤϑιθθ πᾶν Ὀθ6Θη [οσρούθῃ, Ὀαὺ ὉΠΘΥ 816 501}] ἀθβου θα 
8.5. ΟΘΙΥΎ Ωρ ἃ ΒΡΙΠα]6 ἃ πα γα Ὑ ΒΟγ ἢ 15 ΒΡᾺΠ ὍΠ6 Ἰηΐϑηῖ 8 
ἀοδύϊηγυ. ΤῊ 1668. 185. σΥΘΡΏΙΟΘΙΥ βοὺ ἴουθα τὴ ὑπ [ὉΠ ΟΥ]Ώρ' 

ῬΟΡαΪα αἸΒΌΙΟΒ: 

Ἢ Μοῖρα ποῦ σε μοίρανε ἀδράχτ᾽ εἶχ᾽ ἀσημένιο, 

Καὶ νῆμα ἀπὸ μάλαμα καὶ μοίρανε καὶ σένα. 

(ΠῊ6 Βαΐθ ψπὸ ἔδύθα ὑχθθ οδυτιθα ἃ ΒΠΠγ 6 ΒΡΙηα]6 

Απα ἐμγθδα οὗ ρο]ᾶ, μουν 506 ἔαύθα 66." 

ῬΘΟΡΙΘ τϑιμδιϑθ]6 ἴον ὉΠ 61ν ἴπὸῖκ (καλόμοιρος) 816 Ὀθ]1Θνϑα 
ἴο ᾶγθ τϑορὶνρά ὑῃ8 Εδῦθ᾽ Β θαβῃϑαϊούίϊομ ἔγοτη ΠΥ τὶρηῦ μδηά: 

Ἢ Μοῖρά μού με βάφτισςε μὲ τὸ δεξί τῆς χέρι, 

(ἕν Ἐδύθ 85 Ὀ]θθβθθα τὴ ψὶῦ ΠΟΥ τὶρηὺ πδηᾶ," 

ΒΔΎῪΒ ὃ [0] ΒΟ Ρ. 

ΤῊΘ τϑνϑυβθ (κακόμοιρος) 18 ΘΧΡΥΘΕΒΘα ὈΥζ {6 [Ὁ] Ώρ᾽: 

Ἢ Μοῖρά μού με βάφτισε μὲ τὸ ζξερβί της χέρι, 

ΟὙν Βαΐθ ἢδ5 ὈΪθθβθα τὴθ σι πον ἸοῖΡ Πδηα. 

Τῦ 15 1τηὐουθϑῦϊαρ ὑῃδὺ 10 ὉΠ656. ῬὮΤΑΒΟΒ ὑμθ Ὀ]Θβθιηρ οἵὗὁἨ Π6 
Ἐδύθβ Βῃουα Ὀ6 ἀθβουιρθα ἃ5. “ Ὀδρθϊδιη." 8 Ῥγόῦθθὶν ἢδνθ 

ΘΓΘ 8 ῬοραΪϊδῚ οοηαβίοη Ὀούνθθῃ ΟἸγιϑύϊδη δηὰ Ῥαρῶῃ Ὀ6]16 
δια ῬΥϑοῦϊοΘ, ΤἸηϑύθηοθ8 οἵ ΒΙοἢ δροσηά δῦ ΘΥΘΥΥ ὕὑυ 1. 

1 ΠΎΪοΟΥ, Ργίηυϊξίυε Οιἴίωτγε, ΝΟ]. τ. Ὁ. 110. 
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ΤῊΘ [Ὁ] οι ηρ οοτη ]θηῦ, ΒΙΟὴ 1 Ποαγὰ δὖ Μοίθηῖκ, ορΊνοϑ 
αὐύογϑηοθ ὕο ὕΠ 6 βΒδ7ὴη6 ΒΡΘΙΒΟΙΟΗ : 

Μοῖρά μου καὐύὐμένη, 

Καὐμένη Μοῖρα ! 

Δέ᾽ με μοίρανες καλά, 

Δέ᾽ με μοίρανες κ᾽ ἐμένα 

Σὰν τοῦ κόσμου τὰ παιδιά! 

“ὙΥοίομϑα Ἐδύθ γΏ]}6, 
ΜΥ ντούομοα Εδίθ: 
Τῆοα αἀἰϊάδὺ ποὺ ἴαῦθ τὴθ ψ6]]}, 

ΤΈΣ αιαδὺ ποὺ δίθ τὰ 

ΤΑ] οὔθ τη 5 ΟΠ] αγθη." 

ΘΌΘΗ βθηὐιηθηῦβ ἃγ6 οἰ θα] Ὀούῃ τὰ νθῦθθ 8Πα 1ἢ Ῥ͵ΓΟΒΘ. 

Α Ῥοραϊδι ργόνθυ ἀθοίαιθθ ὑμδὺ “ΘΓ ὉΠ 6 ῬΟΟΥ τηϑῃ 15, [67 
15 ἢ15 Εδίβ ἰοο" (Ὅπου ὁ φτωχὸς κ᾽ ἡ Μοῖρὰ του)---5ο ὑτὰθ τὖ 

15 ὑμαῦ ρορυΐϊδὺ ΒΘΥΙΠΡΒ, 1ὰ ΒΟΙΩΘ ΟαΒ65 δῦ 8} δνυθηῦθ, ἃγ6 “ ΘΠ108 
οἵ τυυδοϊορῦ.᾽} 

ΤῊΘ Ὀ6Ι16 ἢ τὰ ὑμ8 ὕμτθο Βαῦθβ 18 8[8ο ὙΘΥΥ͂ βύγοηρ' Θιηοῃρ' ὑΠ 6 

ΝΥ 81186 5, θαὺ ὑῃπ6 ὺ βθθῖὴ ὑο ἢδϑνθ Ὀουσονθα 1ὖ ἤοτη ὑῃ8 αὙθοῖκβ. 

Αὐ Δὴγ γαῖθ ὕπθ πϑπιθ ρίνθῃ ὅο ὑπ6 φοάαθββθβθ Ὀγ ὕμπθιῃ (7106) 
15. ὑπογοῦρην Οατθοῖκ. Τῆς ΑἸ δηϊδηβ Ὀϑιϊθνθ ἴῃ 0ῃ6 Ἐ'αῦθϑ 
ὉΠΟΥ͂ ὑμ6 πϑὴθ οἱ Ζ}᾽αἴϊ, ΜΏΙΟΝ 15 ἀουινθα αἸσθοῦν τοτ {ἢ 6 
Τία!δη. Βδμῃ, μονθνϑυ, ἢ δὴ Αἰθδηίδῃ ἰδ|6 ᾿αὐγτοάθοθθ ὑθϑτα 

Ὀγ 186 τοῖς ἀθβιρμδύοη “]}0Θγ6ηι.5 

ΤῊΘ Εδύθθ οἵ ὑπ6 δηοιθηῦ ΟὝθοὶςθ, 8ηα σΟηΒΘαΌΘΏΔΙΥ {ΘΓ 

γηοάθυ γαργθβθηὐαῦνοθ α'δὸ, ἤϑνθ θη ᾿παθηθῆρα πιῦἢ {86 

το Βοδηαιηθνίθηῃ ΝΟΥΉ5, ἤο56 Πϑύηθθ ἃ γα, Κογαπαπαϊ, 
δ Κζκμα---,αβ, 185, δα 5..81}}1:-6. ΤὮ15. αἰνιϑθίοῃ οἵ {ϊτὴ6 

Ὀούμψθθῃ ὑμθ 1 ΘΟ ΒΡΟ 8. Ψ10 ὑΠ 6. ὑδβῖκθ δ]]οὐδθα ἴο 0ῃ8 [8766 
δηοιθηῦ Βαύθβ; [ΘΟ 6515 ΒΙΠΡῈ ὕη6 ρϑβϑῦ, Κ͵]δίμβὃ 0ῃ6 ρῥγδβθηῦ, 
δὴ Αὐτοροβ ὑμ6 δαύατγο. 

ΤῊΘ [Ὁ] οί πρ' ὕδ] 65. 1ΠΠπϑύγαύθ ὑῃ.6. 1ΠΡΟΒΒΙὈΙΠ1ΟΥ ΟΥ̓ Θϑοδρίηρ' 

1 ἨῸΥ ὑπμ6 ὈρΙ6Υ ἴῃ 6 ΒΑίο5 8πα ῃ6 Ὀἰσγθ ΟΘΙΘΙΔΟΙ]6Β ΟὈβουυϑᾶ 1 ὙΔΥΙΟᾺΒ 

Ῥαγὺβ οὗ Βουΐμθσγη αὐθθοθ β66 Βουηματα Βομτηϊαί, δας οϊκεισθροη ἀον' ΝΝειισΥί ΘΉ: 

ΒΘΠΠ611 Ἠοαᾶ, Τα Οπδίοηις απᾶ ΠΟΥ οΥ Μοάογη, αγδοςο, οὮ. τν.; α. Θϑουρθακὶα 

οὐ Τιόοῃ Ῥιίμθδα, 1,6 ΕοΙΚ- Πότ ἀ6 1.,68δ08, Ὁ. 880. 

2 Ογὶοολίβομο πὰ Αἰδαποεδίβομε Μᾶἄτγομεη, Νο. 108. 

8 ΠΎ]οΟΥ, Ργίπιϊεῖυς Ουϊίιγο, νο]. τ. Ρ. 852 δῃηᾶ δα μου 165 τοίδυσϑα ἴο {6 76. 



128 ΜΜΗοααελοαομίαγν Μοίκίογο 

ἴγουῃ ᾧῃ6 ἄθογθθβ οὗ ὑπ6 Εαῦθβ----ἢθ βύθγῃ, πο χουδ]6 ἀδαρθΥβ 

οὗ ἀγοδα Νοβθβϑιύυ. 

7]. Τὸ Υοιί απαὰ ἐπα 7) αΐ68. 

(ΕΎοτὰ ϑοοθοβ.) 

Α γουδῃῇ οὔοθθ, ΜΏ1]6 ὑγανϑ ]!ηρ, βίορρθα δὖ ἃ Ῥϑδβϑῃηῦβ 
οοὐνδαρθ ὕο 5ρθῃα ὕμθ ῃιρῃύ. Ηρ νγὰβ τϑοϑῖνθα ἢοβριύα! Υ 8ηα 
1814 Ὠιτηβ6 1 ἀονγῃ ὕο 516 60 1ἢ 8. ΘΟΥΠΘΥ οὗ 6 ΘοΙ τ 0. ὈΘ6α-ὙΟΟΠ], 

1ῃ ΜΏΙΟΉ ἢ15 μοϑῦ δϑηα Ποβῦθϑβϑ 8150 β]θρύ. ΤῊ ψοϊήδϑῃ δα ᾿ϑᾶ ἃ 
ἴθτηδ!θ οἤἹα ὕνο ἀδγβ Ὀθίοσθυ ΑΔ ὕμθ γουδῇ ἰδὺ οἡ 15 ταϑῦγθϑϑ 
ΔΥΤα ΚΘ, ἢ6 φρογοοιγοα Βα, Εουῦπηθ, δα Πθαῦῃ (Μοῖρα, Τύχη, 

Χάρος) 5ύδ!ς ᾿ηὔο ὑπ 6 ΤΌΟΤ 1 ΟΥΘΥ ὕο 8|1οὐ ὕο ὕπ6 ὈΔΌΥ ΠΟΥ 
Ρουοη ἴῃ 1116. ΤΉΘΥ ρ]δηοθά αὖ [6 βύγδῃρϑ δηᾶ ὕθθη να κοα 
οαῦ. ΤῊΘ γουύῃ ᾿οαγὰ ἐῆθηὰ ΒΟ αηρ ἃ οοηβα  ὑαῦϊοπ δηιοηρθῦ 
ὑμουήβοῖνοβ οαὐβιαθ ὑπ ἄοοσυ. Αὖ ᾿αϑῦ Εδύβθ σγϑιβθα ἤΘῚ θυ ὕο 

0Π6 ὈτΓΙσ αὖ δὔαγ-]1ὖ ΒΙΚΥ δηα 5814 : “ΤῊ [100160 τηϑ]α 5881] ὈΘοοιὴ6 

τὴ6 βύγδῃρθ γουῦῃ  ψτἴ6.᾽ 
Οὐτἱ ὑγᾶνθὶ]θρ ψὰ5 ποῦ δὖὺ 81} ρ᾽θαβθα νι 0815 ΟΥ-Πδηά 

γα οἵ ἀϊβροβιίηρ οἵ ἢϊη. ΕῸΓ ἢ6 88 δὴ δι} Ι01οὰ85 γουΐῃ, 
δὰ Ὁ06 ρῥγοβρθοῦ οἵ τωϑυυυηρ ἃ ῬΟΟΙ͂ Ῥϑαβϑηῦ β ἀθαρ!οΥ 
δοοογαάοα 1}} ΜΠ} Π15 νιον. 50, 1 ΟἹ. ἴο δυοϊα 86 ]Π]τηθηῦ 

οὗ 06 Εδαύαὶ ἄθογθθ, 8 σοῦ Ρ βοίυν, βύοϊθ ἴο 8 ὈδΌγ 5 οὐϑα]θ 
ΔΩ ὑδκίηρ ΠΟΙ ἴῃ 15 ἈΣΤὴ8 ογορὺ οαὖ οὗἉ ὑ16 οοὐΐαρθ. Οἡ ὑΠ8 ΨΔΥ 
6 ὑβγον Ποῖ Ἰηὔο ἃ ὑπόύὴν πεᾶάρο (παλουκάδα) δα Ῥαγβαρα ὮῚ5 
ἸοῦτηΘΥ, Ὅπα]ν οοηβαθηῦ ὑμαῦ 6 μαᾶ Ὀ8ῆ6α αἴθ. 

Βαὺ ποχῦ τπηουπίηρ ὕ.6 ρϑαβϑδηῦ ἃπα ἢ185 ψ1Ὲ86 ϑηῦ 1 αὐθϑῦ 
οὗ {ποῖν οἴβρυϊηρ. ΤΉΏΘΥ ἰουπα δηά τγϑϑοιθα Ποὺ ἀῃβοδῦμθα, Βᾶν6 
ΟΥ 8. βοταύςῃῃ: δούόϑϑ ὑπ Ὀγοαβῦ, ὕὉ8 6 τηδιῖκ οἵ ψΏΙΟῆ τϑιμϑιηθα, 

Ὕβδῖ5 νοῦ Ὀγ, ἃπα ὑδθ βύγδηρθι, ΠΟΥ͂ ΟΥΟΜΩ ΙηὔῸ 8, 

ῬΓΟΒΡΘΥΟᾺΒ τηδπ, Ο,ϑηΘΘα ὕο ΠΟΌΓΠΘΥ͂ ὑμαῦ ΜΑΥ͂ ἄρϑῖη. ἘΔΥ]Ηρ' 
Ἰοηρ' ἰουρούθμθῃ ὑμ6 δρίβοάθ, 8 ραῦ ὰἃρ δὖ δῃ 1η0 ορροβιῦθ [ἢ 8 

Ῥϑδβδϑηῦβ οοὔαρθ. Α ἔδιν ἀδιλβοὶ ρρθαγεά δύ 686 ψιμαου, δηά 
ἢ6 νῶβ 80 ϑιηϊύθη ὈΥ̓͂ ΒΕ6Υ αδαῦν ὑμδῦ 6 Του ἢ βύθρρρα 
ΘΟΙΌΒ5. ὑῃ6 τοϑα δηὰ δβκθα ΠΥ ἴῃ τοδυῦθρθ ΠΌΤ] ΠΟΥ ῬϑΥΘΠΐβ. 
Τὺ γγὰβ ΟἹΪἹΚ αἰοσ ὕπ6 νϑαάϊηρ' ὑμαῦ ὑμ6 βιρϑῦ οἵ [Π6 βοᾶν θὰ 

ἰο ὑμ8 ἀἰβοουθῦυ ὑμαῦ 886 ψὰβ ὕῃ86 ἴηΐληὺ Β6 δά βουρῃῦ ἴο 
ἀοβύγοΥ. 
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Τη μ18 616 Βαΐβ ἤρυγοβ 1 ὑμ6 οορδηυ οὗ Βογύμμθ δῃα 
Ὀραύῃ. ΙᾺ ὑμ6 ἔσθ 5086 18 ὙΘΙῪ οἴδθῃ οοηΐαβοα, Βαῦ 
Τύχη 15 450 βοιηθῦιπμηθβ σοποθὶνϑα οὗ ἃ5. ἃ ῬΘΥΒΟΏΔ) ἀθιῦν, ΟΟΥ- 
ΤΟΒΡΟΠἸησ' ὕο ὕΠ6 ϑϑυνιδῃ ϑγόψα, δα ὕο ὑπΠ6 Τα κΊ8ῃ Βαϊ[ἰή----ϑ 
Κιηά οὗ ρσυδγαϊδῃ ΔηΡΘ] ΟΥ̓ ΒρΙΤΙῦ. 

11. Τλο εἰούῳψ οὗ Ναϊαϊε 6 Ποινναϊζιησ᾽. 

(ΒΎοτα 8] η1οδ.) 

Ομοθ ὉΡΟ᾿ ἃ ὑϊτὴθ ὑμθῦθ γὙ88 ὃ ΥΘΥΥ͂ ΘΙ ἢ δη. Ηθ δά 
Βοι868, ἔτη], 5Ή660, ροδῦβ, δηα 15 ὕμογθ δηγύμιηρ 6 πδὰ 
ποὺ Ηδ ιδὰ οἵ 81] ὑῃδῦ 15 φΡὍΟα ἴῃ 86 ΜΟΙ]; 1η ΠῚΒ8 ὨΟ56 
Θύθῃ ὑΠ 6 οΟΟ 5 ἰδ ορρϑ, δθ. ὑπ 6 Βϑυηρ' ΡΌ65, Βαῦ, 1ῃ 5ρ1ὺ8 οὗ 
811 ὑῃ18 ψυϑα! ἢ, 6 γγᾶϑ ὃ ΠΊ1ΒΘΥ, 8Πη4 τηθϑῃ ἃ8 ἃ Τ ΖΙΏΡΘΏ. 

ΤῊΙΒ τηϑῃ οἤϑησθα ὕο νἹδιῦ 8. Ὀ1ρ' ΟἸΌΥ, ΒΔ δ᾽ ομιοῶ; θα ΠΘ 
τ δ ηθα το ραύθηρ ΠΡ δῦ δὴ 1ηπ, ἰοδὺ ἢ6 βῃουά βρϑπὰ 
ἸΏΟΠΘΥ. ΝΟΥ ψου]α ἢ8 ρΡῸ ἤο βουὴθ ρυϑδῦ τηϑη᾽ 8 ρϑῖϑοθ, ἰϑϑῦ ἢθ 
ΒῃουΪ ἃ ἹπΟῸΣ δὴ ΟὈ]]σϑύϊοη. 80 ἢ βῦορρθα δὺ ἃ Ῥοὺῦ" ΤΏ81}}8 
οοὔϊαρα. 1186 ἤουϑθ ψὰ8 ΟὨΪΚ Ο.6 Ὀ]ρ' τοοῖὴ 8η6 πε [8]], δπὰ 
ὉΠ6 υ Ῥαῦ ὨΪΠ ἊΡ 1 ἃ ΘΟΥ̓ΠΘΙ οἵ ὕῃ8 τοοχ--- 18 βουνϑηῦ τϑιηϑι ηθα 

ἴῃ 86 γαια ψιῦῃ ὑμ6 βοῦβθθ. Νοῦν, ὑΐθ Ῥόοῦ ταϑὴβ ψιδ πδαὰ 
Ὀθθα αβ]ινογθα οἵ ἃ ὈΟΥ ΒΟ. ψγ88 ὑθσθθ ἀδὺβ ο18 ψΏΘη [818 

ΘΑ ΗΥ Τϑη ΔΥΓΊγΘα. 

5ο ὉΠ 6 Υ Δ14 Ὁπθῖὴ ἄονῃ ὕο 816600 1ῃ ὕῃ6 δνθῃΐηρ, 6 σιοϑῦ 
10 ΟἿΘ ΘΟΓΏΘΙ οὗ ὑῃ68 τοοτὴ δηἃ ὕῃθ ψοχζηδῃ 1η οἢ1]4- 664 νι ΒΓ 
ΠαΒΡϑηα ἴῃ ὑῃ8 οὔμθυ. ΤΏθβΘ ϑηῦ ὕἤο 81600 δῦ ὁὔδθ δῃᾶ β]θρῦ 
ΒοΌΠαΪν, ἴοσ ὕ.6 ῬΟΟΥ ἤϑνθ ὯῸ οᾶγοβ, ΤῊ ννϑδ  υὮ γ τηϑῃ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 

566 Ρ ψου]Ἱά ἢοῦ 861Ζ86 οἡ ἢ, θὰ δ6 ὑπγηθα ΠΟ οἡ {Π15 5166, 
ὨΟΝ Οἱ ὑδ8 οὔμου, ὑμιηϊκιηρ ἃ οδ]᾽ σα] ὔϊηρ 15 θα] ἢ. 116 
ἢθ νψ85 ὑβι Κιηρ', ἃ}1] οἵ ἃ. βδυθάθῃ 6 5668 ὕὉΠ6 ἀΟοΥ ὈΠΓΟΏ ΟΡΘΗ, 
8η6α 1ῃ ΟΒΠ186 ὕμγθθ ψοΏΘη οἶδα 1ῃ ψῃϊύθ. Ομ οἵ ὑμθῃ) νγἃ8 
8.116 δηα τροσθ Ὀθϑιῦα}] ὑθϑη ὑπ οὔπθυβι ΤΏΘΥ σψοῦθ 0ῃ6 
το Εδύθθ, ψῇο δ]]οῦ ὕῃθ οἢ]α 8 ἀθϑῦην οἡ ὕμθ {ῃιγα ἀδΥῪ 
αἰθου ὈϊστὮ. ᾿ 

50, 8ἃ5. ἵαο 5816 ὈΘίοτο, ὑΠ6Ὺ θηΐουθα ὕμθ στοόοῖῃ 8δη6 ϑβὐοοα 

ΘΟ 0Π6 110016 οη6 ἰΔῪ 5]θθρίπῃρ. ΤῈ ργοδίθϑῦ οἵ ὕηθ6 Βδῦθβ 
τουομ θα Ὦϊτα ψιῦ ΠΟΥ ΠΆΡῸΥ ἃηα 5816: 

1. ἘῸΥ [86 οΥ̓ΡΊΏΔΙ ΟὙΘοΙς 566 ΑΡῬΘμαΙΪΣ 1. 
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“ἸΝ Βεῦ Κιπά οἵ ἀβϑύμην 5}8}} τα δ] } οὐ ἢϊτὰ 7 ἢ 
Αηδνογθα ὑῃ6 οὔθ 15: 
“μοῦ 8 τηϑῖκθ ἢ] 6 ὕὉΠ6 Ποὶν ἴο [6 ψγθϑ ΠΥ τηϑὴ ὯΟ 18 

᾿γ]ηρ᾽ 1π γΟῺ ΘΟΥ̓ΠΘΥ. ἢ 
“Αργυθϑα, 5816 ὕ}6 οὔ 6Υ5. 

ΤῊ ΒΒ ὑΠ6 0 ἀθοχθθα 8ηα νϑῃϊβῃθα, 
ΤῊΘ θαι γ τοϑηῃ ἢθαυα 6886 ψοσαβ δηα νῶὰβ δέδια, 8δηα 

οοα]ὰ ποῦ 6]086 δὴ ΘΥγ6 ἔγοῖὴ ἴϑβαι. Ηᾷδθ τΌ80 δηα Ῥδθρϑῃ ἴο 510}} 
ὍΡ 8η6 ἀοψῃ 1η ὑπ τοοιὴ {1}} ἀϑυγθαῖ. θη αοα Ὀτουρμῦ 
{Π6 αἀἀν, 8η6 8 ῥΟΟΥ τη8η 1056 ἔγτοτῃ 66, θη 088 βύγδηρο ιν βθ]α 

ἴο Ὠ1Π1: 
“1 δῖὴ βρΌΪΩρ ποῖὴθ ὑο- ἀν. ΟἸΠ]άγθη οὗ ὯΥ ον 1 ἢδγθ 

ΠΟΘ. 1 γοῦ γ}7}}} ΟἼγΘ ἴὴ6 γοὰ} ὈΘΌΥ, Ὧν 18 δηα 1 Μ1}] ὈΓΙῺρ᾽ 

1ῦ ὍὋΡ 78ὺ 85 1 τὸ 6 γθ οὐσὐ ον Ποϑἢ δηα Ὀ]οοά. Ὑοα ἃ γουηρ, 

8η6, οίθαβθ αοά, γοὰ τΔῪ ἢδνθ τηοτο.᾿ 
ΤὨΘΥΘΌΡΟΙ ὑἢ 6 ῬΟΟΓ τηδ8η ο8|16α ὕὅο 15 ψΠ6 ὕο 566 ψῃδῦ 586 

84 ἴἤο 58, δα 5ῃ6 εὖ ἢγϑῦ νου] ποῦ οοηδοηῦ, [Ὁ ΏΘΓΘ 15 ἢ 6 
τοῦθ. πὸ Μ1Π ραγῦ ψΙῦἢ ἢ6. ΟὨ1]α 7 θαὺ δὖὺ ἰθηρύῃ, Ἰθαὺῦ ὑῃΠ 6 Ὺ 
ΒΠου]α 5Ρ01} ὕΠ 6 οἢ}1]α᾽ 5. οἤϑῃσθ, Βὴ 6 ϑηβνουθα, “ ΘΥΥ Μ06}}, δὰ 
οοηϑθϑηΐθα ἴο ρονθ 1ὖ δύϑυύ, δἰ ΠπουρῊ βῃ6 Ἰονθα 1ὖ 85. ἃ τηοῦδου 
Βῃου ]α, 5ὴ6. βαοκίθα τὖῦ ψ6}} {11 τὖῦ δα Θῃοαρ τὰκ, ὑῃθη 
56 αγοϑβθα 1ὖὺ 1ὴ ὑῃθ Ὀθϑῦ οἱούμθθ βῆ6 δα δῃὰ [κ5564 10 οἵ 885- 
156. Οἡ ὑδᾳ [Ὀγθροϑα. ὅο ὑῃθ ψ ραν τηϑῃ ἰοοῖὶς ὑπ οἢ1]α, 

βϑα]θα Ὦ18. Ὦογβθ, νὰβ ὈΙαἄθη “Οοα βροϑα "ἡ δῃὰ νψϑηῦὺ διΑΥ 
ἢ ἢ15 βοχνϑηῦ. 

ΏΘη ὑπονὺ ροὺ ουὐδιαα ὕΠ6 οἷὖγ δηἃ γϑϑοηθα 8. ἀθβογῦ ρ͵8οθ 
1ὴ ὕῃ6 ταδϑῦ οἵ Ὁπ6 βύδπαιϊμηρ ΟΟΥΉ---ἰὖ νγ88 ΒΌΙΊΓΙΩΘΥΙ--- ἢ ΥΘΙ 6 

Ἰὴ Ὦ15 ΤΥ 8ηα 5814 ἴο {ῃ6 βουυϑηῦ: 
“Τα]το 0015 θδῦ6 δηα 518ν ἴῦ ψιὉ} ἃ βύοῃηθ. 

ΤΠ6 βογνϑηῦ δὺ ἢτϑὺ σου]Ἱα ποῦ αἀο 1ὖ, ἴοΥ ἢ νγὰϑ ἃ Οοα- ΘΔ. Ίηρ᾽ 
τϑῃ ; δαῦ ΠΑ] Ϊγ, Μ1}1 ἢΘ 81}1 6, ἢ6 οὔθυϑα Ὠ15 τηδϑῦθι" δηα ὕοοϊς 

ὯΡ ὑμ6 ὈΔΌγ. Ηονονοι, ᾿ηδῦθϑα οὐ βΌΚιηρ' [Π6 Ο.11α ἢ6 βύγαοκ 
0816 φαυῦμ ψιῦ ὉΠ6 ϑἴοῃθ, 8ηα 18 τηϑϑύθυ ὑπουρηῦ ὑῃδῦ Π6 58ὰ 
δύσαοκ ὑ86 ομΠ]ἃ. ΤΏθῃ 6 βασά θη] τηϑαθ 85 ὑπουρῇ Π6 5807 
ΒΟΙΊΘΟΏΒ ἔτΌτη διῖθ, Υϑ ὕο Ὦ18 ΠΟΥΒΘ, ΡΥ θυ αἼηρ' ὕο Ὀ6 Πρ ΘηΘα, 

δα τηϑάο ΟἹ δ5. Βρθϑα!ν 88 ἢ6 οουϊὰ. Απα βοὸ {π6 1100}|6 οῃ6 
γϑιϑ "θα 5]ΘθρΙηρ ΘΟ ηρ 8 Θδ15. οὗ ΘΟ]. 

Τοῦ τὰ πον ἰθᾶνθ ὑῃ6 ὙΘ ΠΥ τὴ δα ὕδικθ ἋΡ ὑμ6 ο}1]ὰ, 
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ΤΏοβΘ ἢθ]45 Ὀθοηρσρα ὕο 8 στοῦ ἴϑυταθν 0 ἢϑα πὸ Ομ] άγθῃ οὗ 
ἢ15 οσσῃ, 8δηα Ῥούῃ [18 ψηθ δηα 6 θνοῖ ργδυϑα ο ὅοα ὑμδῦ ΗΘ 
τηϊσηῦ ρῖνθ θη οὔθ. ΤΉΘΥ ἃ͵δὸ ψ]5η6α ἰὼ δαορῦ ἃ ομ1]α ἴῃ 

Ὅη8 Βορθ ὑμαὺ σα τηϊρῦ ὑδίτθ ΟΙΌΥ οα ὕμθα. Οἱ ὑμδῦ δυβθηΐηρ 
0}15 ΤἹΟῊ τη8ὴ Πϑρρθηῃθα ὕο 6 βύγο!]]ηρ' ἴῃ ὑπ6 [6145 δῃὰ μθᾶγὰ 
ὉΠ6 6116 οὐγίηρ. Ηθ βίορρθα βμοιῦ δηά 5816 ὕο ΒΙπηΒ6}{: 

“ὙΝδὺ οϑὴ 815 Ὀ6 ἢ 1Ὁ 15 ποῦ ἃ 86), ΠΟΙ 15 10 ἃ ἄορ. [,ϑὺ 
Τὴ ρὉ 8ηα 566. 

ΗΘ νι ]κοα ἰοννασαβ ὕη6 νοῖθθ δη6 ὈΥ δηα ΌΥ [Ὀσπα 086 1100]6 
ΟΏ6, ϑηα ἢ6 ψοπάουθα. Απα βϑϑίηρ' ὑῃ6 ΟὨ1]α 50 ῥγούν δμα οἰθδῃ 

δ Ῥ]Άτηρ, μ6 ὕοοϊκς ἃ ἰϑῃου ὕο 1ὖ δῃὰ [166 1Ὁὖ ἊΡ ἴῃ Ὧ1Β5 ΔΙΤΩΒ 
Θηἃ ΟΔΥΓΙΘα 1ὖ ὕο Ὠ15. Ψ118. 

“5366 ψηδὺ 1 ἢδνο ἰοπα 1η Π6 Π6]45, να, βαιά ἢθ6. “ὁ 

ΒΗ Θα [ῸΓ ὃ ΟὨ1]αἃ δα Ὀ6Πο]α ! ἃ οἢ11α (ἀοα 885 ϑϑηῦ 8.᾿ 
Η15 νιΐθ σου] ποὺ Ὀ6]1Θνθ Ὠ]η. 

“ΕἾΘ ὍΡΟῊ ὕηθ66, ὰο Κηονβ ΨΏΟ 15 Ὁ 6 6114 5 τηούμον 9 Βαΐ, 
Ἰοὺ 1ὖῦ Ῥ6. 1 ἀο ποῦ τη. [μοὐ ἃ8 ἰκ86Ρ 10." 

ΤΏοΥ Καρῦ 1ὖ δα βηρεαρθα ἃ Πγβ6 ὕο Β00Κ16 10, δηα ψΠ θη κὖ 
ΘΊΘΥ ἊΡ ὕΠ6Υ Βϑῃῦ 10 ἴο 5601001. Απα {Π6 ὈΟΥ, Ὀδϊηρ οὗ ἃ Κιμά]γν 
θύματα, τῆϑθ ῬΥΟΡΊΘΘΒ 8ηα 88 ΝΘΙῪ [σηα οὗ ὕμθῃ, δηα {μΠ6ὺ ἴῃ 

ὑΠ 61 ὑθση 6 Γ6 [ΟΠ οὗ ἢϊηι, δηα ὑῃϑυ ο8]16α Ὠϊτη Ν  ῖα15, ΒΙΟἢ 
15, ἃ5. Ἅγ6 τῃιρηὐ βαύ, ΕὈΘΠα]Ιηρ. 

Νον ἴο οοηθ ἤο 6 θα ἢ ϑη. Τπὴθ ψοηῦ Ὀγ, δηά 

Ναῖαϊβ Ὀθοόϑηλθ βιχύθθῃ Οὐ βθνθῃηΐθθῃ γϑᾶγβ οἷά, ΤΏΘη, οὴ6 αϑύ 

Ιο δῃὰ ῬὈϑῃοϊα ! ὑμδῦὺ σψιοκοα θα! ἢν τηδη, ο Πα ὑτιθὰ ἴο 

αἀοδύσου Νδῖαιβ, ομθησθα ἤο οοὴ6 8η6] ρα ΠΡ 1 {Π6 νΟΥῪ Ποιβ6 
ΠΘΙΓΘ. ἢ6 Ἰιγρα, ἃπαὰ ἢθ ἤθαγα ὕῃ 6 Ῥθορὶβθ ο8}} ὑμθ ὍογΥῪ Ναῖαιβ, 
8η4 6 5 ΒΌΓΡΙΙΒΘα δὖὺ ὕη 6 ϑιὴθ. Ηθ 8.51.5 15 Ποβύθϑβϑ: 

“1Π6]} γη6, τηϑάϑιῃ, Πυθίου (0 γοὰ 08}] Π]τὴ 80 7 

“Ἂ͵6 σᾷνθ Βϊηὴ ὑῃδῦ Ὠϑηὴηθ Ὀθοϑαβθ6, ὕο [6}} ὑπ6 ὑγαῦῃ, 6 15 ποῦ 
ΟἿΣ ΟὟ βοη. ΜΥ ὨυβΌϑηα ἰουπα Ὠ1Π ΒΟΠ16 βανθηύθθῃ ὙΘΔ.Β 5166 
1η ὅπ6 6145 διηϊαάϑὺ ὕΠ6 βύϑῃαιηρ' ορ. Ὗα ἢδα πο ΟὨ]]Τ θη, 50 

ψ6 Ὀγτουρηῦ Ὠϊὴ ἊΡ δηα ἰονθ Ὠ1ΠῚ 85 ΟὟΤ ΟὟ, δπα Π6 ἰονθδ α8 
ΨΘΙΥ ταποἢ 1πα 666. 

ΤῊ6 ψϑα] ὑγ τηϑ Οἢ ὨΘϑυ]ηρ' ὉΠ15 σχὰβ οΥἹΘν θα αὖ Πϑαγῦ, Ὁ" 
Π6 ἀπαουβύοοα ὑπδῦ 10 νγἂϑ ὑπ οὨ1]α το μ6 πα ογαάθγθα Π15 
βασυϑηῦ ο Κι}}. Νόον,, γῆδὺ νγὰβ ἢ6 ο ἀοὗ Ηδθ ὑμίηῖκβ 10 ΟΥ̓́ΘΕ 

δηα οΥ̓ΘΥ δρδῖῃη. Αὖὐ ἰθῃρύῃ δὴ Ιἅθϑ οοουχγρα ὕο τη, Ηθδ ὑστηρά 

9-- 2 
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διηα βεια ὑμαὺ 6 δᾶ ἃ ᾿ϑύθθν ὕο βθηα Ὠόοτηθ δπα ὑμαῦ ἢ6 ψϑηΐθα 

ὃ. ὑΓΑΒΌΥ Τη8 ὕο ΟΔΥΙΥΥ͂ 10. 
“ὙΚγν, νγθ ψ1} βεπα Ναὶ 15," ὕῃϑυ δῃηβθσθα. ΤΉΘΥ ρυθρᾶσθα 

ὃ οαἷἴτα δῃᾶ οὔμποῦ ἰοοἂ ἔου Ναϊα!ϊβ, δῃᾷ 6 βδδα]θᾷ Ὠ15. ἤοῦβ6 ἢ 

ογάδσ ἴο ρο. ΤῊ ὑγθδ  ῃΥ ταϑ ράνθ ᾿ἰἷπὶ 8 Ἰϑῦῦθυ ἴῸΥ 818 συ τἴθ, 1η 
Μ ΠΟ ἢ6 ὑο]ᾷ ποὺ ὕο βθῃά πῃ8 ὈθΑΥΘΡ ἃΡρ ὕο μ6 τηουηΐδιη 
Ῥαβύστθβ ΠΘΥΘ 15 ἤόοκϑ 7616 ρταζίηρ, ἃπα ἴο ὈΙα ὑπ6 Βῃθρῃθγαβ 
οαὖ Ὠϊη ἸΏ ῬΊΘοΘΒ 8δηα ΗἸηρ' Π1πὰ 1ηἴο ἃ Μ06]]}. 

Ναῖα15. ὕοοϊς ὑῃ6 Ἰοῦθο ψιϑπουῦ ΘῺΥ ΒΌΒΡΙΟΙΟη, πχοχηὐθα ἢ15 
Ποῖβο, δπᾷ βοὺῦ οαὖ. Βαῦ Ὀοΐογθ ἢ βοὺῦ ουὺ Ὠ15 ᾿Ἰπούθου δανιβθα 

Ὠϊα ὕἤο δκθ οἂγθ δπηᾷ ποὺ ἀτιηὶς ναῦου ἤθη {το ; ὑπ η 5}6 

5884. πὴ δηα Ὀδα6. τὴ (οοά-Ὀγο. 
ΟΠ [Ιἢ {Π6 ψ}8. ΒΟ Π6 ννὰβ ροίηρ' ἢ6 τϑϑοῃβα ἃ [οαπύδίῃ ἈΠΟΘΥ 

8ι ὕγὙ66, ἃηα 6 Δ):ρηῦθα ἴῃ οὐάθυ ἤο γϑϑῦ δυγ 116 δηα ὑμθη αὐ Κ, 

ΘΟΘΟΙΌΙΩρ ὕο 158 Το 5 Θάνι06; [ὉΓ Ὧ6 νὰ ΥΘΙῪ ὑμιγθῦυ. ΑΔΒ 
Ὧἣθ νγ88 βιυ01πρ' ὕθθγΘ μάθουν ὑη6 βῃθϑαον οἵ ὕπ6 ὕτ66, 8η οἱ τηϑῃ 

ἢ ἃ ἰοηρ' ΜὨΙ06 ὈΘαΙα ραββθα Ὀ. δηῃᾶ 5816 ὑο ὕῃβ ὈΟΥ: 
“ὙΒΙΠΘΥ, τη σοοα Ὁ]1Ὼ6, ΤΑΥ͂ Β00 2." 
«Α ροοά {1π|6 ὕο ὕπ66, ργϑηαΐαύμου, 1 δὰ ροϊηρ ἴο σΌΘῃ- 

8ιη4-Β. ἢ ἃ ὈΪϑοθ τι ἃ Ἰοὐῦου ἴον 'ϑο-δηα-80." 
“6Ἰν6 16 ὑμδῦ Ἰούύου ὑμδῦ 1 ΤΥ 566 1Ὁ; [ῸΓ ταϑῦβιη Κ8 1 ΚΗΟΝ 

ὑΠ6 τηδῃ.᾿ 
ΤῊΘ ὍΟΥ σᾷνο ἢϊτὰ ὑῃθ ἰοὐϊον, δηα ὑῃθ οἷα τηϑῃ ρῬϑββθα ἢ15 

Πϑπα ον ῦ 1ὖ, δηα θη τούυτηθα 10 8η4α νγϑηῦ [15 ΨϑΥ. 

Τὸ ουὖ ἃ ἰοῃρ' ὑδ]6 βῃογύ, Ν 1415 δυστινϑα δὖὺ ὕΠ6 νγθϑ!ΠΥ τῇδ 8 

ἢουβθ ὑοναγαβ ουθηηρ. ΑΒ Π6 ψὰβ αἸΒηηο αὐϊηρ' ἢ6 Ἰοοϊςθα ὰΡ 
δα 58}7 ἃ Τη816 [Δ] ἃ8. ὕΠ6 τηοοὴ βίϑηαιηρ αὖ 6 ψιπάον, [ἢ 
ὑῃ6 ὑμιηκ]ηρ' οὗ δ οὐ ἢ6 Ὀθοϑῆλθ θῃηϑιηουσθα οὗ θυ. '8 
γγ85 ὕῃ 6 γγθα ΠΥ τη8η᾿ 5 ἀδαρηῦθου; ἴου ἢ6 δα 116 ψ ἤθη ἢ6 8814 

ὑμαῦ 6 δα πο οι] άσθῃ : μ6 δα 8 ἀδυρηὐου δπα ἃ 80ῃ. 

1 Ὥρα καλή! ΤῊΙΒ 18 [Π6 88] 581 ϑύϊοῃ οὗὁἨ ἔγδνθί]ουβ τηθούϊηρ ἡ π6 χοδᾶ. 

ϑοιμθίϊχηθβ 1ὖ 15 δι ]1ΕΠρα ᾿πὐο ΥγΙΩ6 : 

Ὥρα καλή σου, μάτια μου, 

Κὴ ἀγέρας ᾿ς τὰ πανιά σου, 

Κὴ ἕνα πουλὶ πετούμενο 

Νὰ μὴν βρεθῇ μπροστά σου! 

“«Α ροοᾶ ἔΐτηθ ἴο [{ι66, ΤΥ ΘΟγθ8. ΜΔΥ ΠΥ 54115 Ὅ6 Η]1οἃ τι τὶ, δη ἃ γϑῪ 

ποῦ 016 Ὀϊγα ἴγηροᾶθ ἐγ ὀουχβα." ΤῊΪ5 ΜΙΒῊ 18. ΒΡΘΟΙΔ11Ὺ ταθϑαὺ ἴῸΥ βϑῖ]οσβ, δα 
1ὺ 18 8180 ΠΙΩΟΥΟΈΌΒΙΥ ΟΠ χα ἴο Βρουβιμθῃ. 
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Ναῖαϊβ ψϑηῦ ᾿πῦο ὑπ ἤοῦβθ, δηα 6 θα ΠΥ τη’ 5. ὙὙ1[8 
γΘΟΟΙνΘα Ὠϊπὴ ὈΘΟΟΙΩΙΩΡΊΥ, “ ΝΥ ΟΪοογηβ," “611 τηοῦ. ΗἜδ αε- 

᾿νογθα ὕο μοὺ' ὑῃ Ἰούθου,, δηα 5ῆ6 τοδα 1ῦ, δηα ὑθθυθ νγὰβ ψΥΙ θη 

1ὴ τῦ: 

ΚΑΘ ὕΠ15 γουαῦῃ δηα οὐ ἀδαρθῦθυ, ϑυτηγηοῃ 8 Ὀγιθϑῦ δηα 
γγοα ὑῆθιῃ βύγδισ ὔναγ. [δὴ οουωϊηρ' Ὠογηθ οἱρῦ ἄϑυὰ ἤΘηΟθ6, 
8ηἃ 1 τηυϑὺ πα ὑῃ8 ὑμίηρ' ἀοηθ." 

Ηϑνίηρ τοϑα ὑῃ6 Ἰούδου, ὑμῃ6 ψιΐθ αϊα ἃ5. μοῦ Ὠυβραπα 866 

θυ. 5 οδϑἹ]ϑᾶ ἴῃ ἃ ρυϊϑδὺ δῃὰ ψιυμοαῦ ἀοαγ Πδα ὑπϑτὰ ψϑααθα, 
ΤΊΏΘΥ οΘ]θογαῦθα ὉΠ6 10 θα α]πρ' ΜΙ} πλαοῇ 7010} δηα τησϑιῖο {1}} 

αἀδυΥΌγθδις. 
Ἐπρηῦ ἀδνθ δου ὑπ6 θαι τηϑὴ τούσσηθα, 8πα, ἃ8. ἢθ 

ϑΙρΊ θα αὖ ὉΠ6 ρσαῦθ, 6 1064. ἊΡ 15 Θγϑβ δηα νῇῆϑὺ ἄοθβθ ἢ6 8566 
Ὀαὺ ἢ]5 οσὴ αἀδιυρη θυ βῦθηα!ηρ' ὈΥ ὑῃ6 5146 οὗ Ναῖ 15 δὖὺ {Π6 
Ὀαίοοην. ΤΏθη ἢ νψγὰβ βϑιζβαὰ σι ΟἹ ]η655--- 6 ἃ δῦ οὗ 
ΒΡΟΡΙοχυ---ϑηα [811 ἀοσσῃ ἀΡοΩ ὑπ στουμα, ΤΉΘΥ τα ἃπα βατη- 
τηοηθα ὑῃ6 ἀοούογδ, μα δέον ἃ ἀθϑ] οἵ σουῦ]θ ὑπο ν᾽ τηδπᾶρθα ἴο 

ὈΥΊΩρ' Ὠ]τὴ Το. 
“ὙΥ̓μαὖῦ 15 8158. υυαῦῃ 0Π66 2. ΔΒΙΚ5 Ὦ15 Μ 16. 
“ΟἹ πούδμιηρ. 1 νὰ8 ψΘαΥΙΘα οὗ 0Ὁῃ6 Ἰούγπου, πα τΠ6 δη 

ΒύγαοΚ τὴθ οἡ ὕμ6 Π68α,᾽ Ὠ6 δηβνογθά. “Βαυὺ ΨΥ δαϑύ ὑῃου ποῦ 

αἀοη6 8δ5 1 Ὀδάθ ὕἢθθ 1 τὴν ἰϑύθον ἢ" 

“1 σου] Υ ἢᾶνθ. ΗΓ 15 ὉὮγ ἰθῦνου. μοΟΚ δηα 566 δῦ 
ὑποι σγούαθϑυ. 

ἨΘ ὑδῖκθ5 ὕῃ68 Ἰοῦῦθι ἃ τϑϑάβ Ὁ. Ηδ ὑμουρῃῦ ὑμδῦ ἢθ ψ88 
ἀγθδιηρ. Ηδ σὰ 6α ἢ18 ΘΥ 65 ρθη πα δσδίη, ραῦ οου]ὰ ηοῦ 
τηϑῖτα οαὖ πον ἴὖ δα 811] ΒᾶρΡῬθηθα; ἴον 10 νγᾶϑ Ὧ15 ΟὟ ΨΥ ΙΉσ, 

ΤΉΘη ὨΘ 5805: 

ΚὙΟΥΥ ὙὙ06}}, 1ὖῦ ταϑῦϊουβ ποὺ. ΤΌ-ΤΠΟΥΤΟΝ ὕπο τηυδβύ οὁ8|]} 
Ν 1615 δῦ ἄδνση δηα βθηα πὰ ἊΡ ἴο ὕΠ6 ἢἤροϊδ ψ]ὺ ἢ ἃ ᾿ούύου 

ΜΏΙΟΝ 1 Μ1]] ρον ὑῃ66.᾽ 
Αμὰ 6 β88ὺ δπὰ νψυχούθ ὕο ὑἢ8 Βῃθρῃθυαβ ἃβ ὈΘΙΌΓΘ. 
Ναχῦ τιον, ΥΘΥΥ͂ ΘΔΤΙΥ, 15 ὙΠ σοῦ ἊΡ 8ηα σννυϑηῦ ὕο 08] 

ΝΑῖα]8, Βαὺ ΜΘ 80ὴ6 δηθογθα 1ηὔο ὕμθ τόοοῖὴ 8ῃα 58..7 Ὠ]ΤῺ 
ΒΙΘΘΡΙηρ' ΒΥΘΘΌΪΥ ἴῃ ΠΟΥ ἀδαρη θ᾽ 5. ΔΥΤΏΒ, Β8η6 85 ΒΟΥΥΥ͂ ὕο 8 ΚΘ 
Ὦϊτη, 8η6 ἰοῦ Ὠϊγὴ 5160} οἢ ἔου ϑῃηούμο: ἤοῦσγ. [ηδϑὕθϑά, 58η6 σψϑηῦ 

ὕο ἢΘ᾽ ΟΥ̓ 80 86 5816 : 
“Ασῦ ὕΠοα 8516 60, τὴν Ὀον 7" 
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“Νο, τηοῦμου. 

«Οδῦ ὑρ, ᾿Ἰηουσῃῦ ΠΥ ὨοΥβα 8η6 ὕβιζθ {815 ἰθύν. ὕο {8 
ΒΠΘΡΒμΘΙα8 ψγο ἰοηα ὕὉμ6 ἢοοκϑ." 

ΤῊΘ ῬὈΟΥ͂ σοῦ ὑὕνΡ, ταουῃΐθα 15 ὨοΥβθ, ὑοοῖς 6 Ἰθῦθυ δα 

δϑοὺ ουΐ. 

ΑἸΤΟΥ 8. νυ ἢ116 6. ΠυΒρϑηα 8180 σοῦ ἊΡ 8ῃηα δϑίςϑα ἢου: 
“Ἡδϑύ ὕπο βοηῦ ἢϊηι 7 
“1 νὰϑ Ἰοῦύῃ ὕἤο να Ναῖαιβ,᾽ 5886 δηϑνγογθα, “θαῦ Ὀ6. Θδ5γ0 

1ῃ ὉΠΥ ΤΩ]Π6, ΤῊΥ ΠαΒὈδηα, ὑῃγν Ἰουύου 1 ἀθϑρύοημθα βϑίθι Υ ΟΥ̓ ΟἿΓ 
οΟΥ Βοη.ἢ 
“δῦ δαϑῦ ὑῆοι ἄοῃθ, Ὁ ψοιηϑῃ Ὁ Π6 οὐἱϑαᾶ, δῃα 1ῃ {86 

ὑν]η ΚΙ ]ηρ' οἵ δὴ 6086 ἢθ ΤΌΠΒ οαὺ [16 ὁη6 Ῥοββθϑβϑα ὕο ονθεύδκθ 
Ὧ18 ΒΟΉ. 

ΗΙ5 νιΐθ ὑβοαρσῃῦ ὑῃαῦ ἢ νγὰϑ ϑρϑ]η ὕδίκθη 1}} ἃ8. ὕὉη6 αδΥ 

Ὀαδίογθ δῃηαὰ γϑὴ δσ ἔτη. ἤθη ἢθ σϑδοῃθα ὕὉπ6 ἀρ]δηα5. ἢ6 
[απ ὑπᾶὺ 6 βῃθρμοιᾶβ θά 5]δίῃ ἢϊ5. βοὴ δηᾶ ὑβσοόνῃ Πα 
Ἰηὔο ἃ 781}. Ὀυῖνθῃ ΟΥ̓ ρυἹοῖ δηα υϑίλοσβθ ἢ6 ΗἸηρΒ Ὠ]γΏ561} Ιηὐο 
6 νγ) 81} ἃπα ρϑυύιβῆθθ. ΗΙ8 ψ 16 ΟἹ βθϑίηρ' 61 υβοδηα [8]]} 
Ιηὐο ὕἢθ ν6]], Ἰοϑῦ ΘΙ βθῆβοϑ δη6 ὑθσθν Πρυθο ] ἢ Ἰηὔο 10, ὕοο, δηὰ 

α1οα. 8ὃο0 Ναῖαιβ γϑιηϑιηθα ἢ 61γ.-- 15 15 ποῦ ἃ ἔδισυ 816. Τὺ 
15 ὃ ἴβοῦ πα βῆονϑβ ὑῃδὺ ἢ15 Εδύθ 0 οῇβ οϑῇ θβοδρϑ. 

ΟἸινιδίθηϊησ. 

ἘπρὩὐ οὐ ὕθῃ ἀδύβ δίδουν Ὀϊγύ ἢ---- ΘΉΘΥΠΥ οἡ ἃ ΘΌΠαδΥ --- δ] 685 

ὈΪδοθ ὑπ Ὀαρίϊβιῃ (τὰ βαφτίσια). ΤῺ ΚΙ 5001Κ (τὸ συγγενολόγι), 

Βανιηρ᾽ σαῦῃογθα ὑορϑύμου τη ἢ 6 ρδιθηύβ᾽ ΠΟΌΒ6, ἃγΘ ὕμ 616 701 η6α 

ΤᾺ ΨΘΡΥ͂ ΟἸΟΒ6. Ῥ8781161 ἴο {818 ΒύΟΥΥ 15 Ἰουπμα ἴῃ ΑἸ ϑηῖϊθη, 8566 “1 Θηΐδηὗ 

γομᾶὰ οὐ 18 Πεβίϊμέα," Νο. 18 ἴῃ Οοπίος ΑἸἰϑαπαΐδ, ρᾶσ Αυραβία Ῥόζοι, Ῥαυΐβ, 

1881. 

Ἡδμη (Ογίοοπμίβονα ππὰ Αἰδαποδίβοθε Μᾶγομοη, Νο. 20) ρσίνθθ 8. βύουυ δἵω- 

θοάνίηρ ὑμ6 βϑύὴηθ ἰᾶθἃ, ΟἿἹΥ ΤΟ Βοχίου, δα ΤΘΙΘΥΒ ΤΟΥ 8. ῬΆ.81161 ἰο ΟὙΏΤΗ, 

Νο. 29. 

ΟἸΔ551681 11ἰογαῦασθ ΒΌΡΡ1165 βαυθσδὶ διιθοαούθβ ΡΟ ὐ]πηρ' [Π6 ΤΏΟ͵Ά] οἵὗὁἩ [Π6 ἔογοθ 

οὗ ἀθβίϊην, 811 ὕοο ἔδυ δῦ ὕο Ὀ6 Θυθῃ τηθη οηθα Ὦθγθ, ΤῊΘ τοι δικ ψ]} ΜΏΙΟῊ 

ΤΩΥ Ἰηξονηδηὺ σοποϊαᾶρα ΠΟΥ ὨδΥγδίνο; “ δείχνει πῶς τὴ μοῖρά του κἀνένας δὲ᾽ 

μπορεῖ νά τὴ ξεφύγῃ" 18 δ]γηοϑὺ 8 116 γῶ] τηοᾶάθγῃ γτϑργοαποίϊοι οὗ δῦ ἩΟΤΊΟΥ 

Βα ὕῆγοα ὑμουβδηα ὙΘΔΓΒ ΒΡῸ: 

μοῖραν δ᾽ οὔτινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν. 

11. γι. 488. 
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ὈΥ͂ ὑῃ8 Βροῃϑουῦ, [Ὁ] ονθα ὈΥ 06 ᾿νιῦθα σαθϑίθ, ΤῊ ΒΡΟΠΒΟΥ Β 
ΟἴοΘ 15 ΠΟ 5] ῃθοῦγο δηοηρ ὕπ6 ρϑαϑϑηΐβ οὗ Μϑδοθάομπιβ. ΤῈΘ 
ΤΌΘΡΘΟῦ δια ὕἤο ἢ] ὈΥ 18 ΡΌΘΟΒΊΠΙΟΓΘΩ 15. ΘϑΘὴ ρυθδίθυ ὕῆϑῃ 
ὑῃπαῦ δοοοσάθα ὕο ὑῃθιῦ οὐ Ῥδιθηύβ, δὴ ὮΒ5. τ᾿ϑθαϊούου. 15 
αἀγθϑᾶθα ονὐθὴ το ὕμϑηῃ ὑῃδαῦ οὗ ἃ ΒΙβῆορ. Τὴ οὔἶοθ 185 
Πουθαιίασυ, δὴ ὑῃ6 ΒΡΟΏΒΟΥ ΟΥ 18 ΠΘΙΓ 18 ἃ]150ὸ θβχρθούβθα ἴο 
δβϑιδῦ 88 θϑδῦ ἴϑῃ δὺ Ὦ18 φΌΔΟΒΙ]α᾽ 8 τηϑυυαρθ. ΤΌ 15. ΟἸΪΥ͂ ΟἹ 
ὙΘΥῪ ΤΆΓΘ ΟΟΟΒΒΙΟΏΒ ὑηϑὺ ὃ 6 ὍΘΙ ΒΌΠΟΥ 15 Ἰηνῦθα ὕο ῬΘΙΪΟΥΠῚ 

ὕμ656 ἀαύθ5. ΕὟΥ Ἰηβίϑηοθ, τ᾿ ὑῇ6 Ὡϑν-θοσ ΟὨ] 18 ὑδίςθῃ 

Βα ἀαθηΐν 111, δηα ὑῃ6 ΒΔ} ΒΡΟΏΒΟΥ ὨΔΡΡΘΩΒ ὕο [ἰνθ ἃ ἰοῃηρ' ΜΔΥ͂ 

ΟΥ̓, οΥ ἴο ὈΘ ΔΙΊΥΒΥ ΟἿ ἃ ἸΟΌΓΤΗΘΥ, ὕμθῃ ἃ ἔθ μα ΟΥ τϑῦϊνα ὑδ τ 68 
ἢ15 οἷδοθ. ΤῊ τ πἸηρσοηγχθηῦ οἵ ὉΠ6 τὰ]6 15 ὕμθη 1υθβοα Ὁ. 086 
ὈΤΟΘΏΟΥ οὗ ὕηθ σᾶβθ δῃηα ὕῃθ ἴϑαυ ἰϑϑὺῦ ὑμθ ομῃὰ βῃμου]α αἱ6 
ὉΠΟἢγΙβυθηθα---ἃ ἔθαν Ὀθίοσθ Ώ]Οἢ ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓ ΙΟῺΒ5. οἵ οὐασθὺνθ 
τηυδὺ ρον ΨᾶΥῦ. Βυῦ 5ῃουϊὰ ὕὉῃ86 οἰ] βαγνινθ, ὑὴ6 ὙΘρΌΪΔ 
ΒΡΟΏΒΟΙ 15 δίνουν 8. ασκθα ὕο ἃ Ὀδῃηᾳαθῦ δηα 15 τϑθαυϑϑῦθα ἴῸ 
ΘῖγΘ τὖ 18 Ὀ]οβϑίησ, Ηθ 15 ἰἰκονβθ οχρθούθα ἤο ψϑῖνθ Ὦ18Β 
τσ, 1Γ ἢ ῥύόονθθ ὕἤο Ὀ6 ὕὉῃ6 ονῆθι οὗ δὴ “πη]αοῖςν πα, 88 
ἢδ5 Ὀθθῃ τηϑηὐοηθα Ὀεΐογοῦ [Ι͂ἢ οαθ6 6 αοϑβ ποῦ ἀο 80, {86 

ΘὨ114 5 Ῥαγθηΐβ 816 ΘΩΘΙ 164 ὕο 1ηϑιϑῦ ὑμᾶῦὺ ἢθ βῃουϊα ποχηϊηϑίθ ἃ 
Βα θυ 86. ὅὸ ρυθᾶῦ 15 ὍΠ6 νϑῃθυθῦο ἢ ρ814 ο ὑπ βριγῦμ8) 
Ἰη88}10 Ὀθύνθθη ἃ ροαίῦμοι δηα 8158 ροαοῃμ]άγθῃ ὑμαῦ ἃ τηαύοθῃ 
Ὀούνθθῃ 8 ἰδα δηα 8ἃ ἰᾶ88 γῆ. Ὀούῃ ἤδνα ὑῃ6 βϑῖηθ σοαΐαῦῃϑνυ οὗ 

ΒΟΘΤΊΟΥΠΘΥ 18 ΤΕΡΆΤΘα 85 ᾿Ἰηοθϑὺ--- 6 Υ ὈθΙηρ' ὈΤούμ Θ᾽ δηα 5ιβῦθυ 
1ῃ (δειδύ, ΝΟΥΙ͂ 18 1 ΘΙ ΤΔΥΤΙρΡ 6 8]] ον θα Ὀθύνθθῃ ὑη6 ΡΌΘΟὨΙ]α᾽ Ὲ 
8η6 ὕη6 σοάρϑυθηνβ [8.}1}165, 88. ὕῃ 6. 816 Θοῃϑιἀθγθα ὅο 6 ψηῇ]η 
ὉΠ6 Ῥυοβιθιῦθα ἀδρτθοβ οἵ Κιηβῆιρ. ΤῊ Βροῆϑβοῦ δπα δ οὨ1]α᾽ Β 
[ῦ ον ἃῦθ ὑθιτηθα Ο(ο- ραγθηΐβ (Σύντεκνοι) δῃα 61 ταῦύαϑ] 
γΘΙΘὈΟΏΒΠ1Ρ 15 ὑμδὺ οἵ βρισιῦαδὶ Ὀγούμουμοοα. ἢ ΤΉθθο οὔβουνᾶ- 
ὉΙΟΉΒ Ὑ11}} Θη8 16 ὑὴθ ὐϑϑαθὺ ὑο δρρυθοιδύθ ὕἢ 6 Βροῃϑου 5 ῬΟΒ ΌΊΟ. 
1. ὕΠ 6 ΘΘΙΘΙΏΟΩΥ ὑμϑῦ [Ὁ]] ον 8. 

ΤΏ6 ρϑυῦν δϑβθιη Ὁ]6α, ἃ. ῬΥΟΟΘΘΒΒΙΟῚ, 15 [ΟΥγ θα, δηα ὉΠ6Υ 8]] 

1 Καλητάτας, αὖ ΜΟΙΘΗΙΪΚ ; ΘἸΒΟΊ ΏΘΥΘ κουμπάρος ΟΥ̓ νουνός. Τῇ 8. ΟΤΆΒΏ, 826 18 

ἀρβιρηδίθα καλημάνα εὖ ΜΘΙΘῊΪ ; ΘΙΒΘΎ ΘΙ κουμπάρα ΟΥ̓ νουνά. 

2 γα, Ῥ. 8. 

8. ΤῊΘ βϑῖὴ8 βδοχθᾶ υϑὶϑϊοηβῃρ 15. ᾿πηρ]16α ἴῃ ΟὟΥ οἱ ψογᾷ σοεεῖρ [Οοἄ-εἐὉ 

. γο]αίθα 1η {6 βουνίοθ οὗ σοα Ἶ, ἃ ψογα ῈΙΘῺ ΘΧΡΘΙΙΘ ΠΟΘ Ταϑν ν] οἰ ββί 465 ΟΣ 

10 58 ἴο 108 ρῬγθβθῃὺ Ὁ ροβιζίοῃ. 
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ΓΟΡΑΙΓ ὅο ὕπῃ6 ομπσοῆ. ΤῊ οογύδρθ 15. ἢθϑαθα ὈΥ̓͂ [86 τη] ]1ΐδ, 
ὙΠΟ ΟΔΙΤΙΘΒ ὕμῃ6 ὈΔΌΥ αροκρα ουῦ 1π 811 ῬΟΒΒ1 016 ΠΏΘΥΥ 88 
γριὰ πὶ 8 ὑπ] σααζΖο (σκέπη). Αὖὐὑὐ ἢὋΠη6 ΘῃυγοΠ-ἀοοΥ {ἢ6 

ΒΡΟΏΒΟΥ ΓΘΙ1Θγ 68 ὕη6 τ] 116 οὗὁἨ ΠΘΡ Ὀυγάθῃ, δηα ὈΠΘΥ 8] τηϑιοἢ 
ὍΡ ὅπ ἢᾶγ8 ὕο ὑ8 οπῦ. ΑἸΟΥ ἃ ῬΓΘΙἸΠΠΏΔΡΥ͂ ὈΥΆΘΙ ὕΠ6 τυ]θϑῦ 
ΘΒΙΚΒ. 0ῃ8. ΒΡΟΏΒΟΙ ὉΓ δ Ὡϑηθ, ΨὨΙΟΝ 185 οχρθούθα ὈΥ ὑδθ 

Ὀγϑύδπαοιθ ψιῦ Ὀγθαύῃ] 6855 ΘρΌΓηΘ55. ΠΘη 1ὖ 15 ΘῃΠΟΠΠΟΘΩ, 
ΒΟΙΩΘ ΒΟΥ δαττν ΟΥ̓ ὕο ὑῃθ ὈΔΌΥΒ Βοτηθ ἤο 1τηΐόγτα 0ῃ6 ρῬϑυθηΐϑ, 
ΤΉΘΥ 816 τϑοβῖνθα οἡ 6 ὑγθϑῃοα ΌὈΥ 86 ἰδύμθυ, ψῆο, οἡ 
ὨΘϑυΙηρ' ἰὖ, ὈΠΤΟΥΒ ὕο ἢ ΤηΘΘΒΘΏΡΘΥΒ ΒΌΡΘΡ-Ι ΌΤΩΒ. ὕ0 ΒΟΥΘΙΩὉ]Θ 

ἴου. ΤῊ πϑιὴθ ρίνθῃ ἔγθααθηῦγ, ὑποαρἢ ποῦ ἸΠνΔΙΊΔΌΪν, 15 ὑπδύ 

Οὗ ὁπ οἵ π6 ρυδῃαάρθγθηῦθ. ϑουηθυμηθβ 1ὖ ὈΘΙΟΩΡΒ ὕο ΒΟΙῺΘ 

οὔμιοι τοϊαύϊνβ, οὐ ὕο ὑπ ϑαϊῃηῦ οὰ ΨΏΟΒΘ αδΥ ὕῃ6 ὈδρΌΪϊΒηη ὑδίτθϑ 
ῬὈίδοθ. Βαὺ ἴῃ 81] οᾶβββϑ ὕΠ6 ΒΡΟΏΒΟΙΒ ἃγΘ θη 1684 [0 οἾνγΘ ΒΗΥ͂ 

Ὠϑιὴη6 ὉΠΘΥ ρ͵θδβθ, 8η6α ἴτοτὴ ὑῃθ 1} ἀθοιβιοῃ ὕπο γ8 15. Ὧ0 ϑΡΡ|68ὶ. 
ΉθηΟ6 ὉΠ δηΧΙΘΟΥ αἸβρ γα ὈΥ 81} ρῬδυῦθ85 ΘΟ  ΘΥηΘα ἀη01] ὑἢ 6 

ὨΘΙῺΘ 15 ΘΩΠΟΌΠΟΘΑ, 
ΤῊΘ ΟΘΥΓΘΙΩΟΩΥ ΟΥ̓́Θ, ὑπ6 ΒΡΟΏΒΟΙΒ αἰβύσι θα διημοηρ ὉΠ 6 

οὨ]] ἄγη φγοϑθηῦ, 8η6 ὑπ Ὀγδϑύθηθυβ σΘΏΘΤ ]γΥ, ΟΥῪ ΗρΘ, ΘΟΙΏΒ, 

ΟΥ, 10 ὕΠ8 Το Ὑ8 ὨΙΡΉΪΥ οΟἸν1]ΖΘα αἰἸδύγιοῦβ, οἤθθρ τη66 858. {16 ἃ 
ὙΠ ἃ ΥἸΌΡΟΏ, 85. ὑοίκθηβ ὑπαῦ ὕῃμογ ἤν “ψιύηθαθθα "ἡ {68 

ΟΘΓΡΘΙΏΟΏΥ. ΒῸΪ 815 γθᾶβοῃ ὕμθθθ ὑοίκθῃβ δῖ οδ]]θα μαρτυρια. 
ΕΎοτα ὑπ ομαγοῦ ὑῃ6 ρᾶγῦγν, νι (Π6 ῥγιθϑὶ αὖ ὕπ6 ᾿ιθϑα, τϑῦστῃ 

ἴο ὑπ6 ἢουβ6, δῃα οἴου. ὕο ὑῃ6 ραγθῃῦβ ὑῃ 61 σοῃρσταύα]διϊοηβ δηα 
565 [ῸΓ ὑπ6. ΟἾΔ 5. ὈΓΟΒΡΟΙΙΟΥ (νά σὰς ζήσῃ, νὰ προκοψ, 
ϑύς) Τῇ ΒΡΟΏΒΟΥ, ὙΠῸ ΟΔΥΤΙΘΒ ὕΠ6 ὈΔῸΥ ἤΟΠΘ, 8168 1ὖ ΟΥ̓ΘΥ ὕο 
086 τιούμου ψιῦἢ ὕμθβ ψοχάβ: 

(1 ΘΙ νου 10 απὖο ὕΠ66 τὰ 0815 6: Ὀαὺ 1 588} δϑὶς τὸ Ὅϑοῖ 

ἴγοῃ ὕῃθ6 ἴῃ ὑῃθ ποχῦύ. Ουδχα ιτὖ ν16}}1} τη ἤγο, ψαύου, δηα 8]] 

ΘΥ1] 1 
Α Ὀδᾶηααθὺ 15 ὕπθῃ βργθδα. Τῃθ τα νη, γ πὸ Ὀβτουρμοῦῦ 

ΟΪδυβ ὑμ6 ρατύὺ οἵ Μιβύγθεβ οὗ Ὁῃ6 (ὑβυθυη 168, ὕθ 65 ἊΡ 8 ργϑαῦ 

ΟἸσοῦ αν οακα (κολοῦρα), ρύθραύθα ἴοῦ Ὁ 6 ποῆθθ, “ΓΒ. οακΘ 15 
ΒΙηθαχθα ΜΙ ΠΟΏΘΥῪ 8η4α οονογθα ψιῦῃ βθϑϑηηθ ἃηα ΔΙΤΠΟΠαβ. 
Θη6. Ὀ]θοθβ βοὴθ Μαὶμαὐὺβ ΡΟῚ 1ὖὉ, δηα Βουψιηρ' 1ὖ ΟἹ ΘΙ ᾿Θ8α, 
γγ8}Κ8 ΒΟΥ τοῦπὰ 8δηα τουπα ἢ ὕθΌ]8, ογυιηρ ἡλοοῆΐοο ! 

1 ΠῊ6 ἔοπύ ἴῃ {π6 ΟὙΘ6ΙΚ ΘΟ ΌΥΟἢ65 185. ἃ ὨΟΥΘῸ1]Θ ΟΟΡΡΘΙ ΥΘ6886]. 
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γλδοοΐνοο 1 ὉᾺΌ] 411 ὑῃ6 νψαϊηαῦθβ πᾶν ἀτορρρα οἵὝ οὔθ ὈΥ οῃ6 
δι. 816 ῬΙοκθα ἊΡ ὈΥ ὑμ6 Ὀονβ8. ΤΏθη ὑμ6 οαἶκθ 15 ἰδ οἢ ὑῃ6 
ὑδιῦ]6, οαὖ, δα θϑαύθῃ. 

ιυριπβοαΐϊοη. 

Οἱ ὑδθ ἴογυθῦῃ ἀδὺ δου ὕὉῃ6 ὈΔΌΥ 5 ὈΙΣὺ {ὉΠ 6 τηούῃου, 
Θϑοοῦύθα ὉΥ ὕὉῃ6 ταν 18, ΏΟ ΟΔΥΤΊΘΒ. ὕῃ6. ὈΔΌΥ͂ 1 ΠΟΘΙ ΔΥΠΊΒ, 
Ῥούβκοθ ἤθυβθὶῇ ἴο μυχοῦ ὑμδὺ 506 ΤηΔΥ͂ Γθοθῖν ὕΠη6 ῬΥΙΘΘΌΒ 
ὈΪΘβϑιηρ' ἃπα θ6 ρυχῆθα ὈΥ ΒΡΘΟΙΔ] Ῥύϑύϑιβ (γιὰ νὰ σαραντίσῃ). 
Εγοιὰ ὑμδύ ἀδγ, 8η6 ἢοὺ 01} ὑῃθη, Βη6 15 αὖ ΠΠροσὺν ἴο αὐὐθηα 
αἸν]η6 βουνοῦ Οἱ ὑῃ 61" Ψ8Υ ΒΟΙῚ6 ὑΠΘΥ͂ 68}} ὉΡΟῺ ὉΠ ΒΡΟΏΒΟΥ 
8η4 7η6 πραγϑϑὺ γοϊϑῦϊνθβ ΤῊΘ τηϊβύγθαβ οἵ βϑοὴ ἤόοῦβθ ὑδίςθϑ δὴ 
οϑρ᾽, ΒΌΡΘΙ, ΟΥ̓ ἃ ϑυγϑϑῦ οαἶζο δηά, ρϑββιηρ' 1ὖ ΟΥ̓ Ὁ 6 ΟἾὨ1] 5 ἴβοθ, 
Ὀοβίονθ ἀροη 1ὖ ὑμ6 [Ὁ]]ΟΙρ' ὈΘηΘαΙΟΙΙΟΗ : 

“Μαγοϑῦ ὕμοι ᾿ἰτνθ, ΤΥ ἰιὐῦ]6 οθθ. Ναγοϑῦ που ρυον οἹά, 
ὙΊΌ ὨΟΔΥῪ ἢ811 δῃ δυθῦτονθ. ἢ (1 ἃ τη8}6) ἃ ὨΟΔΥΥ͂ Ὀθατὰ 
Θηα τηουδύθοῃο,; (Νὰ ξήσῃς, μικρό μου, νὰ γεράσῃς, νὰ γένῃς 
μ᾽ ἄσπρα μαλλιὰ καὶ φρύδια, μ᾽ ἄσπρα γένεια καὶ μουστάκια.) 
Απα, Ὠδνιηρ Ραὺ ἃ τὴ οὗ βαρδυ 1ῃὔο 105 τηουύῃ, 5.6 δηα5 0Π6 
οὔΠ6Γ ρσἸῦΒ ὑο ὑῃ 6 τηούῆϑυ. 

ϑιρρογϑδέϊεηοιβ οδδουυαηοθβ σοπηθοίθα, εὐὐξν, οἰνυϊα γι. 

1 ἃ ψοιηϑῃ 1 8 1ηὐθυθϑῦηρ' ΠΟΙΟῚ Π]ΟΏ 5 ἢθ5 πὶ δὴ 
ΤΟΙ] ηϑῦθ ἸΟΠΡΊΩΡ᾽ [Ὁ Βοῖὴθ Ῥδυ ] Ό] Δ 7, δα ἀπο δ! 816, Κιηα 
οἱ [ροά, ἈθῚ ἔθη β ρῸὸ οαὖῦ ὈθρρΊηρ Ὀγθδα 856 οὔῃϑι θαίβ 165 
ἔροιῃ ὑῆγθα αἰ δσθηῦ μουβοα δηα πηϑῖζο ὑῃ86 βυθὸν ραγίαϊκα οἵ 

θα. ΤῊΙΒ Ορουδῦ ἢ. 15 ΒΌΡΡοβϑθα ἴο οὔὑσθ 61. 
ΛΝ θη 8 τοῦθ ἰοβθθ ΟἹ] ΔΙΟΥ Ομ] (δὲ στρέγει παιδιά), 

6 ῬΙΌΡΘΙ ΘΟΌΤΒΘ [ῸΓ ΠΟΙ ἤο Ῥυγϑαθ 15 ἴο ὕδκθ ἢδὺ ]δβῦ- Οσὴ 
8ιηα ΘΧΡΟΒΘ 1ὖ 1η ὕΠ6 βύγθοῦύ. Α βι1θηα, ὈΥ ῬΥΘΥΙΟῚΒ ΔΙΥΥΘΏΡΘΥΩΘηῦ, 
ῬΙΟΙ5 Ρ ὕΠ6 ΟΠ1]ἃ δηᾶ οἱούμιθβ 10. Α ἔδν ἀδὺβ δου 5Βῃ8 γϑῦιτῃϑ 
᾿ῦ ἴἢο ὑμ6 τηούμου, δηα [Ὁ ὕγθθ γϑᾶβ 1ὖ 15 οἱοὐ δα 1ῃ βϑύγδῃηρθ 

1 ἘῸΥ 8 Ὀθϑυΐ ἔα] βἰζοίοι οὗ ὑ δὨυἸδύθηϊηρ ΘΘΥΘΙΔΟΙΥ͂ ϑιποὴρ 6 ρα ΥΥ οὗ 

ΤΉ οϑβαὶν, ὨΘΕΙ͂ 1άἀθηῦο81 πα ἢ (6 ρον ἀθβουϊρύϊοη, 866 Χ. Χριστοβασίλη, Τὰ 

Βαφτίσια ἴῃ “ Διηγήματα Θεσσαλικά,᾽ Αἰίοηβ, 1900, Ρρ. 89 [0]]. 

3 Τὴ βυΠῈΟ]}ς “ἃ τοῦθ ιν τηϑὺ ποὺ ροὸ οαὐδῖαθ ἢ’ οὐ Ππουβ86- Οου 011}} 5}}6 ρΌΘΘ 
ἴο Ὀ6 “ ομυτομοᾶ᾽," “ΒΌΡΘυβυ 0.5 δουσῦ ὩΘΝ -ὈΟΥὰ ΟΠ] ̓  ἴῃ Τὴ6 ΒΟΟΙ ὁ 

ΤΠ αν8. ΥΟ]. τι. Ὁ. 89. 
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οἰούῃμθ8, ὑῃαῦ 15, οἰοῦῃθϑ θερρβα οὗ το] αὔύϊνθβ δᾶ ἔτ]θμᾶθ. ϑοιηθ- 

ἈΔΠ165, ἴῃ ϑααἸδοη ὕο 0815 σϑυθιιοην, ὑ86 ΟΠ] 5. τἱρηῦ ΘΔ. 18 
ΔαΟΤΏΘα Μ]Ὸἢ ἃ ΒΗ] Ι στἰηρ τ ΔΙΟἢ τησϑὺ Ὀ6 οσῃ ὑΒτοῦρἢ [16. 

Αὐ [λὰκΚκονηκῖα ὑῇ8 ῬγθοδαθοηΒ 8.6. τοῦθ θἰδθοσγαῦθ 5101]]. 
ΤῺΘ ἈΠΪΥ ΒΡΟΏΒΟΥ Ὀθὶηρ' αἰἸϑιη 5564, ὑπ6 τηϊανγιίβ ὑδ]θ8 ὑ868 
ΠΘΥ- ὈΟΥ Ἰηΐϑηῦ 8η6 οαδὺβ 1 οαΐϑθι4θ ὑη6 Ὠουβθ- ἄοου. ΤῆΘ ἢγϑὺ 
ῬΘΙΒΟῚ ἷ)ηχ0 ΠΒΡΌΘΩΒ ἴο Ῥᾶ88 ὈΥ͂ 15 ΟὈ]ρθα ὕο δοὺ ἃ8 βροῆβου, [Ὁ 
ΘΥ̓ΘΩ δίδου 818 τχθᾶϑαγθ, ὑπ ομπ]άγθη ρθυβϑιδῦ ἴῃ αἀγίηρ, [86 

πλούδου 15 ἀ 6] γογθα οὐ μον ῃθχύ ἴῃ ἃ βίτδηρθ ποῦβθ, Βασγουηᾶθα 
ὈΥ 81} ἢδϑὺ Κιηϑυοηθη. ΑΒ βόοοὴ ἃΒ [ῃ8 ἰηΐδηῦ 15 Ῥοσῃ, 0868 

ΤΑ] ἀν 16 ῥα ΐβ 10 1 ἃ ἸΔΓΡῸ ὨΘΠαἸΚΘυ 16 ἢ δη ἃ σϑυτῖθϑ 1ὖ τουπα [ῃ6 
ΤΟΟΠΊ, ΟΥΥΙΩΡ “Α ΟΠ] [ῸΓ 5816 1" (παιδὶ πουλῶ). Ομ οὗ {86 
ὙΟΙΏΘη ῬΙΘϑθηῦ ὈΌΥΒ 1ὖ [Ὁ ἃ [607 ΒΙΙΝΘΥ ῬΊΘΟΘ8. δηα τϑῦσσῃβ 1ὖ ἴο 
ὑὉ86 τηούμου. ΤΏθηῃ ΟΥΟ ποσηθῃ, 0 ἤϑγθ ὈΘΘῺ ΤηΔΙΓΙΘα ΟὨΪΥ 
0η66 (πρωτοστέφανοι), οοηὐτ] αὔθ ἃ. 51] 6 ΘΟ] ΔρΡΊθοθ, μα οαὖ 
οὗ ὕΠ:886 οοἴὩβ ἃ ἤὮΟῸΡ 15 τηϑθ ὑῃτοὰρἢ πψῃ]οἢ ὑπ 6 ΟΒΠ11α 15 ραββθά. 
ΑἸ θυνγαταβ 0}15 ΒΊ]γΘΥ ΠΟῸΡ 15 ὑυστηθα τῃὔο βοιηθ ΟὔΠΘΥ οΥ̓ϑιηθηῦ, 

ὙΥΠΙΟἢ ὑΠ6 ΟΠ1]ἃ τηϑῦ αἰνγανγβ τ 6811 

ΤΏΘ86 ἀΌΘΘΥ Οαβύοχῃβ ἄρτθο ΜΠ ὑ88 Ῥτγϑούϊοθ ομοα ργθναίβηῦ 
ἴη Βοοί]δηά. “1 (86 ομΠ]άγθη οὗ ἃ (ϑΏΥ τοῦθ ἀγίησ ἴῃ 
ΤΠ ΒΟΥ, Οη6. ΘΙΌΘΙ ὑπ6 οὐμθγ, 1ὺ ψὰβ Ὁπουραῦ ὑμαῦ, ὈΥ ΟΠΔΏρΊΩρ' 

08 πϑτηθ, 86 601] ψουῦἹὰ Ὅ6 οοαπῃίοτθοίθα. ΤῊΘ ὩΘῚ ὨδΙῺὴΘ 

γᾶ 0816 ἃ “τοϑα Ὡϑιηθ, Ὀθιηρ' ὑῃηδὺ οἵ ὑῃβ ἢἤγβῦ Ῥϑύβοῃ θῃ- 

σοαηαυθα οἡ ὑῃθ τοϑὰ ψΏθη ροϊρ ΜΙ ὑὰθ. οὨ]ὰ ὕἤο ὉΘ 
Ὀαρύϊζοα."} Τῇ οαδύομι 15 δβχυρίϑίῃθα ὈΥ ΜῈ Οδβιαρ6}1 οα {868 
ῬΓΙΏΘΙΡΙ6 οἵ Ὁπ6 “Ἰπο κ᾽ οὗ Ὁ86 ρϑύβοῃ τηϑθῦ. αῦ ὈΥ͂ ΘΟ Ρ ηΡ' 

τὸ ψιῦθ τῃ6 Μϑοθαοηίδϑη ργϑούῦϊοθ, ὖ 15 ῬΟΒΒΙΌ]ΘΒ ἤο ΔΥΓΙΨΘ 
δῦ 8. αἸἤδυθηῦ τπϊογργθύδθιοη ΤῊΘ βύχϑηρθι 5 πϑηγθ, {πὸ Ὁ0}6 
ΒΟΥΒηρΡΘ ΟΙΟΥΏΘΒ, ΤΥ γ706}} ὍΘ Ιηὐθηαθα ο βθῦνθ 85. ἃ ΑἸϑρΊ 186 

σϑ]οααύθα ὕο ἀθοοῖνα {ῃ6 Ὀϑίηρβ, ἰδίσιθβ, ψιῦοῆθθ, οὐ ψμδὺ ποῦ, 

ὕο ὑὕο56 τηϑ᾽ θυοϊθηῦ ϑρΘΏΟΥ ὕἢ 6 601] 15 ὐὐιθαΐθα. ἢ τορατα 
ῦο ὑἢ6 ΠδΠΊ6, Ὁ Βῃου]α 6 δα ἀρὰ ὑμαῦ ἴῃ Μϑδοθαοῃῖδ, 85 θἰϑθνοσο, 

ῬΘΟΡΙ6 ἃγοια φρινίηρ ὕο ἃ οὔ] ὕΠ6 Ὡϑῖηθ οἵ ἃ ὈΓΟΌΠΘΥ ΟἿ Βιϑύῦθυ 

ΓΘΟΘΏΛΙΥ ἀθϑα. ὅδὸο τωποῖς 15 ὑὕμποῦθ 1ἢ ἃ Π8Π16--- 6 ΨΠΌΘΠ 65 

δι Πα ἔ810165 ἃγθ δουῦ. 

1Α, Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 75. 
5.1, 6, ΟμτΆΡΌ611, Θιρεγείίἑονις ὁ} ἐπα ΗΠ σῃϊαπᾶς ἀπά Ιρἰανιάβ ο}} Βεοίϊαπᾶ, 

Ῥ. 24. 
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ΑΠΟΌΠΘΙ ΒΌρουβυ 10. Θοπῃμθοῦθα ΜΙ Ὀϊγύῃ 15 ὉΠ6 [Ὁ] Πρ’: 
γΟΙΏΘῺ ἴῃ ἃ Βύδῦθ οἵ ὈΓΘΡΏΘΠΟΥ ἀο ποῦ θᾶνΘ ΟΥ 5015 Οἡ ἢ 
δαβύ οἵ δῦ ὥγτωθοι (60. 3, ο.8.), ἰθὺ ὕ88. οὨ1] ἃ βῃουϊα Ὀ6 ὈοΥῊ 

ΜΠ ἃ τηϑτκ (σημαδιακό). ΤῊΙ8Β Βαρουβυθοι, ἢ 105. ργθδθηῦ 
ἴουὴ δῦ 8}1] δνυθηΐβ, 15 ἀὰθ ο ἃ ἔβῃοια] δηϑίορν Ὀθύνψθθηῃ {ῃ6 
βθ Ὁ 5. πϑιὴ6 (Συμεών) δηα ὑῃ6 τρεῖς ἴον ἃ “τοϑῦῖκ ἡ (σημάδι), 
δη 6 ὈΘΙοηρδ ὕο 8 οἶδ85 οὗ πούϊοῃβ θαβθα οἢ ὨούΒΙηρ' ΤΠΟΓΘ ΒΘΙΙΟῸΒ 
ὕϑη τλ]βύθθῃ θὑγυη ] ΟΡ. 

Α ψοδῃ Μψῆοβθ ἢγϑῦ ἢ] ἢδ8 4164 1 15. ποῦ 8)]] να ὕο [Ὁ]1οΣ 
ὃ ἔΠ6 ΓΔ]. 

ΑΒ ἴὴ Επρ]δηα 50 ἴῃ Μϑδοθάοῃϊδ ἃ 1] ἃ Ὀοσ σι ἃ. οδὰ] 
(τσίπαν 15 σοηϑιαἀθγθα ἐοσθπηαίθ. ΡΊθοθθ οἵ ὕῃθ8 οδὰϊ 86 βονϑὰ 

ἊΡ 8η6 ΜΟΙ ὈΥ ὍΠ6 ἰδΔῦΌΠ6Γ δηα {86 οἢ]] ἃ τουπα 61: πθοῖκβ.1 

1},6 Μδιυιϊί ἔθ. 

Νο βαρθιυβυι!οη ΙΒ Ἰογ6 ΜΙΔοὶν ποῖα ὕῆδα ὕμθ Ὀ6]16ῇ Ἰὴ 
0Π6 Βαιηξα! ᾿ηἤπθηοθ οὗ ὕὉῃ6 αγηϑη ογθ. [Τύ 15 ΘοΙΏΓηΟι ϑιηοηρ; 
ὑπὸ Ἡϊπάοοσ, ὑμα Ἠρθργονθ, 6 Ατδῦϑ, ὑὰ6 ΤΌΣΚΒ, δηα ὑῃ6 

Μοοῖβ. δῆα πα Ὁ86 ὈρΙ1οῦ στἰΐθ διλοηρδῦ ὑπ 6. Ἰοννϑὺ οἰβββθ8. 1ἢ 

Ρ81η----ΘΒΡΘΟ ΙΔ} }Υ 1ῃ Απαδ]α818---8ηα 76. ἃγθ 8180 ὑο]α ὑῃμαῦ 016 
οὐ ὕῃ8 οὐὔἱπιθδ οἵ 1 ἢ ὑῃ6 Οτΐϑηδβ ἴῃ ὑμαῦ σοαπίχυ ΘΥΘ πχοδῦ 

ΘΟΥΔΤΊΟΏΪΝΥ δοουβθα, 8ηα ῸΥ ΜΙΘἢ [Π6Υ 50 ΠΘγθα τη οἱάθη {Ἰγ168, 
νγ5 ὑπδὺ οὗ οἀβύϊηρ [6 6.1] οΥύθ, Οὐ, 85. ὉΏΘΥ ἴῃ ὕΠ6Ὶγ ἢ 

ῬΘΟΌΠΔΥ ἀϊδϊθοῦ ῬΏγαβα τὖ, “τηδ κιπρ' 51οὶς ᾿ (4ΆΘΥΘΙαυ Ὡδ8α]8). 
Ενϑῃ ἢ ΕηρΊδηα Ὁῃο586 ῆο Καον ὑῃ6 δ δϑῦ σου ὐ Ὁ ΔΓ6. ΤΑΥ͂Θ 

ὑὉδῦὺ ὕο ὑῃ18 ἀδὺ ᾧμ6 Ὀδ6]16Γ διηοηρθῦ ὑῃ6 σταγα] Ῥορυϊδύϊοη 15 
ποῦ ἀθαά, θα οὨἱν ἀοτταδηῦ. Εἶθδὺ οἵ ΓἹΔ]ΟῸ]6 σΘΏΘΓΔΙΠΥ ΘΟΙΏ6]Β 
ὍὉπ6 ΕΠΠΡΊΒΗ ΓΒΥΤΊΘΥ ἴο ὁοηοθαὶ ἢ18 ἀθορ-τοούθα οοηνιούϊοι, αὖ 
ὉΠ 16 σοιὴθ ὉΠ 65 ΜΘ ΘΟΠμοθδἰτηθηῦ 15 ὯῸ ἸΟΩΡΘΥ ῬΟΒΒΙΌΪ6, δηὰ 
θη ὑ86 Ἰαὐθηῦ βαρ υβ 0100. 15 γονθδ] θα 1ῃ δ] 105 ἀρ]Πη688.8 

1 (φ, Αα, ἀθούρβδκὶβ οὖ Το Ῥίηθϑι, 7,6 ΕΟ. ΠΟΥῈ ἀο 1,68008, Ὁ. 881; . α. 

ΕὙΘΖοΥ, ΤῊς Οαοἰάσῃ Βοιιἧ, ΝΟ]. 1. ῬΡ. 58 [0]]. 

2 α΄. Βοιτοῦ, Τ|6 Ζίποαϊι, Ῥατΐ τ. οἢ. ψΙΠΙ. 

8. ΠῚ γϑυβιδίΐοῃ 156 ποὺ ὉπγθαΘΥ οοσοϑδιοηθαᾶ δηα ϑοοουρθ16α ἈὈΥ͂ 

οἰτουτηβίδ 85 8. ἔτ ἸΔΌρΡΏΒ 16, 85. Μ1]1 6 566} ἔχοσῃ [88 [Ο]]οσηρ τοροχὺ οὗ 8 

οδ86 Ὠραγα Ὀρίουθ {π6 χτηδρ᾽βίχαθοβ δὖ Ὀχουϊᾶρθ 'ὰ δασδτν, 1900. 

“Α ΤΏ8}) δῃη8 Ὦ1Β 116 6 ΓΘ ομδΥροα Ὀγ ἐμ Ναύοῃ δ) Βοοιθὺν ον [86 Ῥγθυθη οι 
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ΤῊ δηὐὶ αν οἵὁ ὕΠπ6 Βα ρθυβυ 10}. 15 Θα 18] ὕο 108 ῬοΟρα]ΑΥΌΥ. 
Τῦ οδϑῇ ψιῦ ἢ συ δι ὐν Ὀ6 ὑγϑοθα Ὀδοὶς ὕο ὕμθ θϑυ!θδὺ ὑγϑα! 0] 08 
οὗ ὑπ6 Ηδρτον γᾶοθ, τϑοογραθα τῷ ὑπο Τα]. Τη6 ατθοκβ δηα 

ὑπ6 Βοιϊηδηϑ πηπϑῦ ἤᾶνο ὈοΥτον 66---ΟΥἩ ἹΠαΘ ΡΟ Πα ΘΉΟ]Υ ΟΥἹΡΊΩδίθα ---- 
ὑ86 ὈοΙ1ο αὖ ἃ νυ υὺ οἷα ἀδύθβ. Τρ τα βϑνϑσϑὶ 815] 0ῊΒ 1 ὑἢ 6 
ΟἸαΒ5108] ει 6 15, 1 Οἢ βου ὑπδὺ Ὀούῃ ὉΠπ6 [681 οἵἨ ὑῃθ 6ν1] ουὸ 

8 βοιηβ οὗ ὑῃ68 τηϑϑηβ οἵ δυθυύϊηρ 1ὖ 616 1τἀθηθιοδὶ ψυιἢ ὑῃ δ 
Ϊηὴ νορὰθ δὖὺ ὕμθ ριθθθῃηῦ ἄδυ. ἈἨουηθσ, ᾿πΠ4666, 15 ΒΘ ΟὨ [ῃ6 

Βα ]οοῦ. Βαυῦ 80 ἢΘ 15 οὐ ὕδμθ βαθ)]θοίβ οὗ τηδρΊο, ραν ΠοδΙΟΏ, 
ΘΠ ΟΘΘΌΟΥ- ΤΟΥ 8Π6 τηϑὴν οΟὔΠΟΥ Ῥτϑούϊοοβ οὗ ἀδϑύθ᾽ϑββ δι ϊααιῦν. 
ΤΏΘθ6. Βα ρογθυι 085, νοιάθα ὈΥ ΗΟΙΏΘΥ [ὉΓ βοὴθ ΤΌΆΒΟῺ ΟΥ̓ 
οὔΘΥ 1 816 τηϑηθοηθα ὈΥ ὕΠ6 δαύθουβ οἵ ὕΠ8 οὔϑὺ θριῖοβ, ΚΟ 
85 ὑῃ6 76 Παά, ὑὰ6 δαοῖς, [6 ὕγργίω δια ὑμ6 γϑϑῦ. 

Ιὴ Μϑοραομῖα ὑῃ6 ΒΌΡΟΥΒΟ ῬΙΟῺ 1η ἴΌσοΘ δηα οχίθηῦ 15 βθοοπά 
ἴο Ποῆθ. Νοῦ ΟὨΪΥ υτηϑῃ ὈΘΙηρΒ, Ὀαὺ αἰ80ὸ ἀαπιῦ ογθαῦσυθϑ δηα 
Ἰηϑηϊτηδύθ ομθ]θούβ, ἃ 8016 ὑο Ὀ6 ὈΠρ θα ΟΥ ὑῃ8 6.1] δΥ9 
(τὸ μάτι). Τὴ6 οσυγ8θ 15 ἴο 6 ἀτθδαβα τηοϑῦ ΨΏΘΩ 105 οὐ]θοῦ 

15. ἢ 8 ΘΧΟΘΡΌΙΟΠΔΙΪΙΥ ΗοΌΣΙΒΏΙΉρ' σΟΠαΙΘΊΟΗ : ἃ ΥὙΘΙῪ Πα ἢΥ 
δηα ρὈΟα-]οοἰκίηρ ὁΠ1]4, ἃ Βριτιυθα ἤογβθ, ἃ Ὀ]οοιαϊηρ ρϑγάβῃ, 

ΟΥ ἃ ὨΘ Βοίδ86, 816 81] βϑαθήθοῦ ὕο 105 ᾿μἤμπθποθ ΝΟΥ 15 ὕΠ6 
οδϑύηρ οὗ 0Ὁῃ6 601} οὐ δ'νγαυβ δὴ δοὺ οἵ ψ1] Μ]ΟΚΘΟΉΘΒΒ. 
ΤῊΘ τηοϑῦ Ἰηποοθηῦ ἃμα ψγ6}]-τηθϑηῦ ΘΧΡΥΘΘΒΊΟΏ. οἵ ϑαΙΩΙΓΘΌΙΟΩ 

οδῃ Ὀτίηρ δροαῦ ὕπα ἀηαοβισθα οῇἴθοῦ. ΒῸΣ 0818 γθᾶβοη ῬΘΟρΪθ 
ΔΙΘ ΔΏΧΙΟΙΒ ὕο ἃγνοϊα 5.0}. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ, ΟΥ, ΏΘη αὐΐογρά, ὕο 

οοππῃύθχδοῦ ὑῃ θη). 
πη οὗἉ {μ6 οαοϑὺ δηα τηοϑῦ ργθνδϊθηῦ τηϑῦμοαβ ἴΟΥ ἃνοια]ηρ' 

οὗ Ογαθιυ ἴο ΟΠ] ἄγθη 1 οδαβίηρ ὑμ6 ἄθαϊῃ οὗ ὑνο οὗ ὑμϑὶν ο]ασθῃ ὈΥ Μ11{ὰ] 

Ὡθρ]θοῦ. ΤῊῺΘ ὈΠΛΏΔΡΡΥ τονοβ δὰ ἀϊθᾶ διμϊα ὑπο ΑἸ 1οϑὺ οὗ βαττουπαΐηρβ, δια 

ἰμτγθθ Ὀγούμουβ 8ϑηᾶ βἰβίθιβ ὙΏΟ 58.011 βαγυίνθα ψοῦθ ἀθβουϊ θα 8ὃ8. Ὀθὶπρ ἴῃ ἃ 

ϑἰαγνίηρ σοπαϊ ίοη. ΤῸ {818 τηοϑὲ ΒΘυΙΟΒ ΘΠΔΥσΘ 008 ὈΥΪΒΟΏΘΥΒ ΤΏΘΥΘῚΥ γΘΡ]10ἃ 

ἐμαύ ὑπον δᾶ δᾶ {86 τϊδίέογίαθ βοῖὴθ {πη6 ᾶ5ο ἴο ἱποὰγν [Π86 τα οὗ ἃ ΟΎΡΒΥ, 

δια {86 0. δῃᾶ ὑμοῖτε 8 Θομβθαπθαῦ Ὀ6ΘῺ “ονθ]οοκοϑᾶ.᾽ δ΄η686 Ώ 6 ποίησ 

ΜΟΙ] ΡῬΥΌΒΡΟΥ πῖ  ὑμθη, 8πα 1 ψὰ8 ὑῃγουρ {μ6 ορϑύδίϊοῃ οὗ 6 συγῆθ, δηᾶ 

ποὺ ἴον Ι8οκ οὗ ῬΥΌΡΟΥ παίγϊτηθηΐ, ὑμδὺ 086 οὨλ] ἄγθῃ ἢϑα σγόσνιι θιηϑοϊδίθα, ἃπὰ 

8 ἤπ8}}ν ἀϊρᾶ. Τὲς Μογπίηρ Ῥοβέ, ὅπ, 19, 1900. 

1 Ῥχοῖ, ΟἹ ρου ΜΌΡΓΑΥ (Η δίονν 07 Αποϊοηὶ ΟὙΘ6; 1,16 γ αἴιι76, Ὁ, 47) 1 ΚΒ 

ἐμαὺ {15 βί]θμοθ 85 δυΐβθῃ “ἔγοση ΒοΙᾺ 6 Θοη θη οη8] τορυρηδηοθ, νγθύμοσ οὗ 

Υ866, ΟΥ 6855, ΟΥ ὑχϑαϊ]οη." ΤῊ ΔΩΥ͂ Οοᾶ86, ψ προᾶ ποῦ δββαϊῃθ ὑμδὺ ἩΟΙΉΘΥ 

ΘΙ 1 θΥϑίθὶν βού Ὠἰτηβθ] ὑπ ἰδ 5κ οὗ ἀγϑψίηρ ἃ σομαρ]θίθ ρἱούσγθ οὗ Θοη ΘΠΡΟΥΘΥ͂Υ 

ατθοκ 118 ἴον ἐμ6 Ὀθηθῆΐ οὗ ροβίϑσιν. 
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ὕΠ6 οἴξοῦβ οἵ δχοθβϑῖνθ δαγηισθύιοη 15 ὑμϑῦ οἵ βριύυηρ' δὖὺ ὑῃ6 
ΟὈ͵]θοῦ ψβοἢ ἢδ8 ϑνοϊκθα 10. Τὴ βῃορῃθοια τὼ Τθοουύαϑβ, 
[Ὁ] ηρ ὕΠ6 ᾿πϑύραοῦοη οὗ ὃ Ψ156 οἷα νγοϊηϑῃ, βρ105 [Τ166 1ηὔο 
Π15. ΟὟ ἰδ} 1 ΟΥΘΥ ὕὅο 58.060 ὨΙτη561 ἔτοτ ὕἢ 6 ΘΟηΒΘα  ΘΏΘΘΒ οἵ 

56} ϑδαταισαύϊοη ΤῊ ρῥγουά οἷν Ὀθδαῦῦ ἀοθ5 ὑῃ6 βϑῖὴθ ὑῃϊηρ' 
1 ΟΥ͂ΘΥ ὕο Βα 86 ἀδῃροΓ ἔγτοσῃ ὑῃ6 Θγθ οἵ ὑπ τυβῦϊο ΘαΓΔΙΤΟΥ 

Υ ΠΟΤΏ 506 ΒΟΟΙΉΒ.3 

ΤῊΩΘ Βοιϊηδϑηβ θηὐογύθι θα ἃ ΒΙΠΏ118 ΠΟΙΊΟΩ ΟΟΠΟΘΙΒΙΏΡ ὑῃ6 
ΟΝ] ογθ πα 15 ουγ.5 

ΤῊΙΒ 15. 501] 0ῃ6 οΥὔὟΠΟΘΟΧ ΤΘΙΏΘΟΥ [ὉΓ ὕἢ 6 δν] θύθ ϑιηοῃρ' 
06 Οτθοῖκα οὗ Μϑδοθάομῃϊα δηα βού βοσθ. ΕῸΓΣ ᾿ηϑύϑηςθ, 1 ΟΠ 6 
15 τπηονϑα ἴο δαπηισδύϊοῃ δὺ {Π6 βιρῃύ οἵ ἃ ῥγϑύνυ οἢ1]α, ἢ Ἀϑβύθῃβ 

ὅο ἃγοιῦ Ὁῃ8 αἀδηρου ὈΥ͂ Βριυψπρ' ὑμι]οθ 1ῃ 18 ἴδοθ, 8πα 8ο- 
ΘΟΙΏΡΒΏ165. ὕπ6 δούϊοῃ ἢ ψοταβ ϑἰμηοϑὺ 1ἀθηθιοα] ΜΙ ὉΠ086 

ΘΙΏΡΙΟΥΘα ὈΥ ὑμ8 δποιθηῦ συ ῦθυβ σϑίοσσθα ο δρονθ--Νά σε 
φτύσω νὰ μὴ βασκαθῆης! 

ΑἸθο ΡΘύβοῃβ βειΖϑα ὃν ἃ βυσάθη ἔιρ ῦ βριὺ ὑΏσΙο6 τηὔο ὑΠ61Γ 

Ι805, Ἰυδῦ 85. ὕῃ6 βϑῃθρβογσα δῃηὰ {ῃ6 τηδια οἵ Τηθοουιύαβ α1α. 
Φτύσε ᾿ς τὸν κόρφο σου! 18 ὃ; ΘΟΙΏΤΩΟΏ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ Οἰὔθη αδοὰ 
ἸΡΟΠΙΘΆΠΥ ὑόν ὑμο86 70 5661} ὅο ὑβιηκ ὕοο τηποῇ οὗ ὑῃ 61 
ΟΥ̓ Ὀθϑιυῦὺγ." 

ΜΔΗΩΥ͂ δηἃ γϑυϊοῦβ 816 δ βαΐδβριθγαβ ὑθοοτητηθηθα δηᾶ 
8686 δρϑιηδϑὺ ὕῃ8 6011] θογθ6. Βαὺ 8 Οοτημηοῃθδῦ--- ῬΘΥὮΘΡΒ 

Ὀδοδῦβθ ὑῃε ομϑεροϑῦ---οὔ 841} 15. ρϑγ]106. Α οἷονθ οὗ {μδῦ 
τηϑ᾽ οἀοτουβ ρἰϑαῦ 15 ΒυΠ θα ὕο ὉΠ 6 οὰρ οὗ ὕπΠ6 πϑυ-Ῥοτη Ἰηΐδηύ, 
δηα 8. ΠοΪΘ βυσϊηρ οὗ 1Ὁ 15 ηρ' οαΐδι46 {Π6 πον ]γ- 110 Πουβθ6, 

ΟΥ̓ ἴτοτ 6 ὈγϑΏΘΠ 65 οὗ 8 ὕγσθθ ἰδάθηῃ σι ἔσαϊῦ. ΤῊ ἰὈσυτηαΪδ, 
“ ρΘ1]16 ὈΘΙΌΓΘ ὙΟΌΥ 6υ 681" (σκόρδα ᾿ς τὰ μάτια σου) 18 8.180 ΘΓ 

ΘΟΙΩΤΊΟΗΪΥ αϑορα ὈΥ ὑπῃ6 ΟΠ] 5. τη" ΟΥ ὨλΙ86. ὕο ὉΠ 6 ῬΘύβοὴ 

1 Ιὠπϊ. νι. 89, 

2 10. Ἰῃοσυῖ, τἰ. 11. 

8. δ Ρ]ηγν: σνυϑπίαπι α ἀοῖ8 ροίζηνι: δριιοηᾶο ἴῃ βἴμιηι---χχνττι. 4, 7; ΤΊΡΏ]]08: 

ΤὸΥ δαπε, 67 αἰοίί5 ἀθδριι6 σαγηνηίδις, Ἐ]6ρ. 1. 1]. ὅθ; Φανθηδ): σοπδρεζξμγιιδ 

βίπιιξ, ϑϑῖ. ντι. 112, Οχ 18 οἴἴθοι οὶ βῆθθρ, ορ. σι: Νοβοῖο χιῖξ ἐδ εγο8 Οσιζι8 

πῇ πὶ Παδοίπαὶ ἀσπο8, ΒΌΟΟ]. ἘΠῚ. τττ. 108. ΟἹ 108 βΘΠΘΙΆΙ ῬόονονΡ, Ηόχϑοθ: ΝΟΝ 

ἰδίϊο οίξψιιο οὐοιῖο πιθα σοπιπιοᾶα χιυΐδηαηι Τιγιαὶ ΕἸρ᾿Βι. 1. χιν. 87, 

4 ἘῸΓ ΘΧΘΙΏΡ]6Β οἱ {1Π|6 ναϑῦ ΠΌΤΟΥ οὗ 601]5 ὑμαὺ οϑὴ ὍὈ6 ἀνογίθα ὈΥ τηθ88 οὗ 

αϑιῖνδ, 566 Μεπιοῖγβ οὁΓ ἐΐι6 Απιογίσαη, οὶ. 1 ογ6 δοσίοίψ, ΝΟ]. ναι. Ρρ. 106---19. 
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ΜῊ γϑηθατοθ ἴο ἤχ 18 ορίϑῃοθ ΡΟῚ ὉΠΘΙΓ οἤδΡρο ψιύπουΐ 
ΤΌΒΟΥΡΙΠρΡ ὕο ὕπ6 ὑγδα]ῦομδὶ ϑηυἀούθβ. 

ΟΥ̓ΠΘΥ δυῦϊο] 65. ϑυ] οΥθα [οΥ ὑῃ6 βαίθῦν οἵ ὈΔΌΙΘΒ 816 8. 5128] 

᾿ ΟΙΌΒΒ, ΘΒΡΘΟΙΔ]]ν οη6 τηϑα6 οὗ ΓὨΙΠΟΘΘΙΌΒ᾽ ΟῚ (μονόκερο), δὴ. οΪα 

ΘΟ] οοἴη ιῦ ὕμ6 ΟΡ οὗ ὉὍη6 Ἐταρθυον (ὐοηδύθηθ!πθ ἀροη 1{ 
(Κωσταντινάτον, δια ἃ ΟΟΟΙκ᾿Β ΒΡῸΣ (κεντρὶ τοῦ πετεινοῦ). ΑἸ] 

ὉὍμ6886 Ὠϑύθσορθηῃηθοιβ δια ]θίβ ἃγθ αὐύθοῃθα ἴο ὑπ6 ἴτομῦ οὗ {ῃ6 
ὈΔΌΥΒ οῶρ. Βυῦ ονϑὰ ὕμθηῃ 1Ὁῃ8 ΟΠ] 15 ποῦ σΟΠΒΙΟΘΥΘα αα106 
Ὀογομὰ ὑμ6 γϑϑοῦ οὗ ψιῦοθουγ. ΕὝΓΌΠΘΥ ῬΓΘοΟΘαΘΙΟΉ 15 ὕϑ θη Ἰῃ 
ὉΠ6 ἴουτη οὗ 8. 5:9 ρηγ δούθυυ (φυλαχτό), σοηὐδιηηρ οοὐθοῃ 

Μ00] Κορῦ ἔγοιὰ ὑπ6 Ἰπϑιιρ τ ΟΟη ΟΘΓΘΙΊΟΠΏΥ Οἱ ἃ ΠΘῚ ΘΠ ΤΟΝ 
δια, ΘΗ ῬΟΒΒΙΌ]6, Ὀϊδ οὗ ὉΠ 6 ὑγιχ6 ΟΥΌΒΒ, ΟἹ, ἃ8. 10 15. ὈΘΙΤΩΘα, 

Κ 06. Ὀγβοῖοὰβ ψοοα ᾿" (τὸ τίμιο ξύλο). 'ΤῊΙΒ ῬΠΥ]ΔΟΘΥΥ 15 
ΒΙαηρ' ὑΠ66 . ὑπ6 Οἢ11α᾽ 8. ΔΙΠ.. 

Δι ὑμθθθ Ῥγθϑουναῦινθθ υϑϑουύθα ὕἤο ὈΥ ὑπ τηούμουβ οὗ 

Μδοθαάοηϊα τηϑΥ Ὀ6 ΘοΙηρδιθα ὕῃοβθ θιρὶογϑα βἰβθῆθγο ΤῈῊΘ 
ΤὨΙΠΟΟΘΙΟΒ᾽ ὨΟΙΏ, ἴῸΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, τι] η65. οὴ6 οἵ ὕῃ8 βαρ βΒ ΠΟΤῚ 

ὙΏΙΟἢ ἴῃ ΘΙ 15. ΟΟΠΒΙἀΘΥΘα δὴ Θχοθ]θηῦ βαίδραδγα. 2 ΤῊΘ 
ῬὨΣ]δοῦθυιθβ 8180 Ὀθδι ἃ ΒΌΓΟΩΡ ΓΘΒΘΙ ὈΪδηθ6. 0 με αἀθνίοββ 

ΘΙηρίογοα ὈΥ̓͂ 86 «6.)7ὰ 8πα Μοοῖβ οἵ Βαυραυυγ. ΤῈ 96») οἵ 
ΤΌΓΚΘΥ [ΠΧ Υ156. ΟΔΙΤῪ δοιῦ ὕμθηη Ὀ108 οὗἩἨ ῬδΡΘῚ ψιῦῃ “ 1) να 5 
58161α ᾿ (πιασθπααυϊα!) ἀνάνσιι ἀροη ἤθη. ΤῊ]515 ὑ6 ἨΘΧΑΡΎΘΙΩ 
ΣΧ τορϑγαθα ὈΥ ὕμθιω ἃ8. ἃ βύτηο] οἵ ὉΠ 6 Ατηρ γ δηα Κπονῃ 

ἴο δβίχοϊορειβ ἃ8. ὕπ86 Μϑοχοοόβίω, Μ 8116 ὑμθ Ῥϑηύαρυϑηη δ 15 
086 τηγϑῦ!ς ΒΙρῊ οἵ τηϑῃ, ΟΥ Ὁ6 ΜΙογοοοθη. Τὴ6 ἢχϑῦ οἵ ὑῆθβθ 
βρυγοθ 15. Ταῦ ΘΙ ἀθυθα οἡ οἱούμθθ δπα θηρτανθηῃ Οἢ 
ἀοογ-Ροβίβ 85 8 (8) 18ηλϑη ϑρϑιηδὺ 6.1] ΒΡ1Τ105 Δα 6.1] 1ΠΠ ᾺΘΠΟΘ8. 

ΤῊ Ῥρϑηθδαρυϑῃλ 15. 8180 1ῇὴ 86 ϑιηοηρ ὕη6 2618. Τὴ6 ΤΌΤ ΚΒ 
δνο Ῥουσονϑα τὖὸ το ὕδμρι, δηα 1ὖ σὴ Ὀ6 ἰουαμα ἀγαν Ὀούἢ 

10 ὕμι οἤδιταβ (λανηιαϊ) δα οα 86 ψ8}}18 οἵ ὑῃ 61 τηόοβα 68. 

ΤΉΘθ6 ρδοθβ οἵ ΨΟΥΒΏΙΡ 8.6 8180 ΘΟΙΏΤΠΟΏΪΥ 1Ππτηϊηδύθα Ὑ]Ὸἢ 

1 ΟΡ. ΒΘη86}1 Ποαᾶ, 71:6 Οιιβίοπιβ απᾶ ΤΟΥ οὗ Μοάεγη αγδέσο, ῬΡ. 161 10]]. 

2 ἐῤρῃ {δύ δοοοαῃῦ ἃ 5181] ΠΟΥ, ΠΡΡΘα ΜΙ ΒΊΟΥ, 15 ἔγοαπθηθν αὐὐθοῃοᾶ 

ἴο 6 οὨἢ]αγθη 5. ΠΘΟΚΒ ΟΥ̓ τηθϑῃ8 οὗ 8 οογτα Ὀτϑϊαθα ἔχῃ [8 Ὦδι. οὗ ἃ ὈΪδΔΟΚ 

τ ΔΥΘ᾽ 5 (8.1. μοι] {ῃη6 θυ] ρίδηοα Ὀ6 οδϑύ, Ὁ 1Β ᾿τηϑρίηθα μδὺν 6 ὨΟΥΏ 

Τϑοϑῖγθβ 1, δηα ἰπβύϑ] } Βη8}05 δϑαηᾶογ." ΟὝ. Βοχτοῦ,, Τὴ6 Ζίποαϊΐ, Ῥατὺ τ. 

ΘἮἾ. ΥἹΙΙ. ᾿ ᾿ 
38. 10. 
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ΟἿ] ἰδ ρ5 μδῃρίηρ' το ἃ ψοοάθῃ ἔγαιηθ 1ῃ ῃ6 ἴοστα οὗ ὉΠ6 

ἸηΥϑῦϊο ἀΘΒΙΡῚ. 
ΤῸ τούτη ὅο ὕῃθ οὮ]]α. δουῃθυϊηηθβ ούθὴ 6 ΘΙΊΩΟΙΌΣ 

ἀθβοῦ θα Αἰγοδαν 15 ἢοὺ αθθιηθα δ ἘΠ ΟΙΘΏΘΙΥ βύγοηρ ὕο γαῖα ΟἹ 
ὑη6 6ν}]. θη 8ἃ οἰμῃαᾶ 15 ὕδίκθῃ βυδάθῃυ 1]], 105 1ηΠα]ΒΡΟΒΙ ]ΟῊ 

15. ΘΘΏΘΥΔΙΙν Ραὺ ἀον ὕο ὕῃθ. Ὀϑηθία] Ἰηἤπθηοθ οἵἨ τηδὶρηϑηῦ 
ΘΥγ65. [{πὑἢθγθ 15 ΔΏΥ ἀουὈῦ, 1Ὁ 15. ΘΙΌΠΘΥ αἸΒΡ6|16α οὐ οΘοῃττηρα 
Ὀγ ὑμ6 [Ὁ]ονίηρ ὑθϑῦ. ΤῊΘ σὑῇ]ῃοοθοϑ᾽ ΠΟΥ ΟΙΌΒΒ, ΟΥ̓ δ 868- 
50.681}, 15. ἀγορρθὰ τῃπῦο ἃ δονὶ οὗ παῦθυ. [{--ϑ 10 ἀδαλ]ὶν 
ὨΔΡΡΘη9---ὈὈΌ]65 στῖδ6 ὕο ὕΠ6 Βαγίαοορ, ὑῃδῦ 15 ὑδίζθη 85 ἃ οϑυύδιη 

Ῥτοοῦ ὑμαῦ ὉὋπΠ6 οὔἹἹαὰ ἢ885 Ὀθθὴ “ον ]οοϊθα᾽ (ματιάσθηκε). 
Τὴ ὑῃδῦ οδ8856, 1ὖ 15. ΘΙ ΘΙ ΒΡΡΙ]Ο16α λυ ὑῃῦ νγϑύθυ, ΟΥ 15 τηϑῆθ 

[ο αἀτἸῺκκ οὗ τὖ, δηα ὑμα τοϑῦ 15 σον οαὖ οὗ ὑπ6 ἤουθθ. Τῇῃο 

ΟὨ1]α᾿ 8 ἔδοθ 15 ὕμθῃ τϑυῖκθα ψ]Ὸἢ ὉΠ6 αἸΡΡΘα ογἴο88 (διασταυρώνουν 
τὸ παιδί). [ῃ 8οιη6 αἸδβίχ]οὐβ ὕῃ6 σγϑύθι αϑ86α ἴῸΓ ὑῃ6 θυρϑυμηθηῦ 
15. ψῃδὺ 15. ο8}16α “ΒρΡΘθο]Θ55. οὐ ἀαχηδ, ὑπμαῦ 15, νγαῦθυ ἀσϑΤ 
ΟΥ̓ΘΓΠΙΡῦ 1ῃη ρογΐίθοῦ 5|]|Θη66. 

ΤῊ6 οδαθο οἱ ὕὉπ6 1Π|πθ85 ὕὑῃπ5 δϑοουίδιηθα, ὕπο ΘΏΒΊΊΘΩ 

086 οὐτοὸ. [πἴκ6 δῆ δυραϊθῦβ, 86 συΥθ 8480 15 οἵ ἃ τῃ1θο 6 Δ ΘΟῸΚ 

πϑύυτθ. ΟἸΘΏΘΥΆΙΥ βρθδκιηρ 1ὖ οϑἢ ὯδΘ. ἀθβουθθα 85 δὴ δοὺ οὗ 

Ρυτβοαύϊοη τι ἤγθ δπα ψναῦθυ, ᾿ΘΟΥ ΘΌΠΩΘΒ 1ὖῦ ΔΡΡΘδΙΒ 85 8 

ῬΌΓΕΙΥ Ῥαρϑη σἱῦθ: βαίνα οὈἰδίηθα ΠΌΤΩ 6 Ῥϑιβοη Μ)ΏΟ [85 
Βαθρθοίθα οἵ δανίηρ ονθγϊοοϊκθα 6. οἢ1]ἃ ἀμ] θη ἸΟΠΔΙΥ 15 

γἸΧΘαῖ 1 ψύου, δπα ὉΠ 6 ρθη 15 τηϑαθ ἴο αἀὐἹὴῖκ 10.525 ΟΥ 

δι ῬΙθοΘ 15. ὕοσῃ ΠΡΌ ὑῃϑὺ ῬΘΥΒΟΠ 5 αἀγτθ85. 8ηα Ὀαγηῦ, 8Δη6 ὑἢ6 
ψιοὔϊτη 15 ἑαταϊραῖθα τι 10. 1{ ὉΠ οαἱρυιῦ οδηποῦ Ὀ6 Ἰἀθη θα, 
ΟΥ 1 6 τοῖχβοθ ὕο ὑπὸ ᾧἢ6 ἤδη, ὑῃ86 Βα θυου 15. ὕδκθα ὧο 

ΘΠ υτοἢ, 8π4 ὉΠ6 ρῥυιθϑῦ γθδᾶβ ΒΟ ὈΓΔΥΘΙΒ ΟΥ̓ΘΙ 1; [ὉΣ ΒΟΥΟΘΓΥΥ͂ 
(βασκανία) 15 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΤΘΟΟρΡΊΪΖοα ὈΥ ὕῃ8 ατθθκ Οματοῃ ἃΒ 

οη6 οὗ ϑαΐδηβΒ ψϑϑροηβ, ο θ6 ἰουρῃῦ ἀσθιηδῦ ὈΥ ΟἸγιβύδϑῃ 

1 ΤῊ ατϑοῖβ οὐ Μυύ ]Θη6 ἤοο 618 ἢ οἱᾶθυ ἀδΥβ ἴῃ 86 Ὠδ01ὺ οὗἨ υϑίῃηρ ΒΌΘἢ 

οϑηαο]ϑῦτα δὖῦ ψϑἀἀϊηρβ 85 ἃ ΒΥ 0110 15} ἔοΥ ὑπ6 θα] ἢ δη ἃ σοηθυδὶ νγ6}}- Ὀθὴσ 

οὗ π6 θυ] -τηδυγθαᾶ ραΐχ, βόη16 ᾿ηὐογοϑύϊηρ αϑίϑ]5 ἃ οσὺ [15 οαδύοχηῃ 8.6 ρίνθη 

ἴῃ ἃ αὐαδϊηὐ αὙτθοῖς ἰϑύοσυ οἱ μα :ϑ]δπᾶ “Ἢ λΛεσβιάς,᾽ ὈΥ Σ. Α. ᾿Αναγνώστου, 

ϑάγυηδ, 1860, Ρ. 201, 8686 8180 ΟὐΥδν Ἄτακτα, ἴοτα. τΥ, Ρῃ. 40 [0]]. 

2. Αἢ 8ηδίοροιβ Ῥγϑούϊοθ 85 ἴῃ γόοραθ ϑυηοηρ ἴμ6 ΒοχΏδη οἱα ΜΟΙΊΘΩ: Κοο6 

ανία..«ρμογμηι.. ϑαϊυῖϊδ ἐχρίαΐ, εὐὐοτ ἐ5 οσυϊοβ ἰη]υϊθ6γ6 ρογϊία. ῬρφΥβ. δαἵ, τι. 80 [0]]. 

ΟΡ. Ῥούγν. 181. 
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Τηθ8η8. ΦΒου]α ΥΘ]ΙΡΊΟΩ 880 δι], ἃ ΟΘΏΒΘΟΥ ψιὺ ἢ ΔΉ ΚΙ ΟΘΉ86 

1 1 15 ρ]δοθα οἡ ῃθ ἤοον, δηα ὑ 6. οἢ114 5 ἔαύμοσ, Πο]αἸηρ' 10 Ἰῃ 
Ὦ18. ΔΙΊΏΒ, ΠΩ Ρ05 ὕθτθθ {165 ὑμγουρ ἢ ὑμ8 οὐχ]ηρ᾽ Βι 06. 

Δ ροοά ρσυδιδηΐθθ ἀρϑίηϑὺ ὑῃ6 θυ] θυ δῃαὰ 811] ψ]ΟΠΘΡΥ͂ 
(τὰ μάγεια) 15 δοταρα ὈΥ ἃ σοὺ ΨΟΓΏ 1Πη58166 οὐ, 

ἨΟΥθΘ5. 8Πηα τλ]65 816 βαΐϊδοιδγαθα ὈΥ̓͂ ἸηΘϑη8 οἵ Ὀ]1ιι6 ρ]δ58 
Ὀθ868 ψονθὴ ᾿πῦο ὕμ6 1} ὈΓΙα]68 86] ὈΓΔΌΡΙΏΡΘ, ΟΥἨ Ιηὔο ἘΠ 61 
ΤΏ8Π65 8διῃα 8115. ΤῊ ΤΌΣΙΚΒ Βαρρ]θιηθηῦ ὑμθθθ ὈγΓΘΘΟυσΔΌν 6 5 
Ὀγ ὕῃθ δα αϊίοη οὗ ἃ σι] ῬοὰΙΒ ὑπ]. οὐ ΟΥ̓ ἃ ομδυιη ἢππρ' τοῦμα 
ὑη6 Ὀθαβὺ 5 ΠΘΟΚ. 

Ἠόουβθ5, Ὀθβιάθβ ὕπΠ6 μϑϑαᾶβ οἵ ρϑ1]16 ΔΙΓΘΘαΥ τηθη ]οη θά, 816 

ΒΟΙΠΘΌΠΑΘΒ ῥγούθουθα, 1.ϑῦ 88 1ὴ Ερίδηα, ὈΥ͂ ἃ. ὨΠΟΥΒΌΒῃοΘ πϑ1]6 
ΟΥ̓́ΘΥ 8 ἄοογ. ΤῊΙΒ 15 5816 ὕο “ Ὀγθδκ 0ῃ6 126 ηοο οὗ 0868 6ν]1]} 
αγβ᾽" (σπάνει τὸ μάτι). ΔΏΘη [868 τοοῦ 15 ραοθα ονϑὺ ἃ ἢουβθ 

ἴῃ [Π6 οουγθ86 οὗ ογθούϊομ, ὑΠ6 ὈΥΙΟΚΙ  ΘυΒ οἰδηῦ οα ὑμ6 ἴορ ὕνο 

ΟΠ τιβύτηδϑ ὕγθο 5. θδο δαογηθα σι] ἃ ΟΥΟΒ8, δα ὕῃ6Υ βύγείοῃ ἃ 
βυσηρ ΟΠ] οπ6 ὅο ὕμθ οὔμθυ. ἴροὴ 818 βύυηρ ὑῃθυ ἤϑηρ' 
Ἰζοσο τοί, βαϑῆθθ, δηαἃ οὐμοῦ δυῦιο]65 ἢ ψν]οἢ ὑῃθ6 οὐσποῦ οὗ 

Ὅη6 Ὠοιδθ6, 0Ὁη86 δομιύθοῦ, 8δηα ἔΠἸΘΠΑΪΥ ὩΘΙΡΉ ὈΟΤΒ ἃτθ ομῦ ὕο 

Ῥγθβθηῦ ὕμθια. Τὴ «6νὺ8 ἴῃ ϑδ᾽οποῶ ἢχ 8. ῃϑδηά οἵἨ ψοοᾶ σι ἢ 
ουαὐδυχθίο θα ΠΏΡΘΥΒ ὨΙΡῊῚ ὋὉΡ 10 ἃ ΘΟΓΏΘΡ οἵ ὅπ Βοιβο, δηά 
ΒΌΒΡΘΙα ἔγροτα 1ὖ 8. βύσιηρ οὗ σφ 1}10 ΟΥ δὴ Οἷα 5Π06. 

ΕἼ6]α5, νίπμθϑ, 8δπα οὐοθδγαβ ἃγΘ Ῥγούθοῦθα Ὀν ὑῃ8 Ὀ]θδομθά 

Β|.Ὰ}}5. οἵ οδύθίθ, βύποϊς οα ὕῃθ ἴορ οἵ βύδκθ. Τῆθβα βοῦν ἃ 
ἀουῦ]α ρυγροβο, ἢγθῦ ὅο ψαγὰ ΟἹ 6υ}] δηα βθοομαϊν ἰὸ β6816 
ΟΥ̓ οσονγβ. Α Β1Π11181 Οαδβύοτῃ ῬΥΘ 8115. [ἢ βοῖηθ οὗ ὑπ6 15]δπαϑ 

Οἵ τ6 Αθρϑϑῃ;"} Ὀαὺ 1ὖ 15 ποὺ σΘοηΠηρα ὕο ὕῃ6 Οτθοῖβ, 0 ἴῃ 
811 ΡγΟΡΔΌΠΙΌΥ ἢδνο 1 ουιύθα 10 ἴγοσ ὑῃ 61: ἐογοίδυ μοιβ Τῦ 18 
ΘαΒΔΠΥ͂ ΡΟΡαΪδΡ ϑιηοηρ [6 Βα ρδυδηβ οἵ Μδοθάοῃϊδ, 80 τοραγὰ 
ὑπ|6886 ρϑΟΙΥ ΒΟΘΥΘΟΙΌΥΒ 88 ὈΓΙΠΡΌΓΒ οΟὗἨ ὈΓΟΒΌΘΙΙΥ. 

1 Τὴ Ἐϊηρ]δηᾶ 1ὑ πϑοα ἴο 06 οοῃϑιαογθᾷ Ἰποκν ἴο ρα ΟἹ ΔῊΥ 8Υ01616 οὗἨ ἄγθϑβ, 

ῬΑΥ  ΘΌ]ΑΙΙΥ δὐοοκίηρβ, ᾿πδιᾶθ οαὐ. Βαὺ 1 ΒῃουἹᾶ ποὺ Ὀ6 ἄοῃβ οἢ; ῬΈΓΣΡΟΒΘΟ. 

ΤῈ Βοοῖς 91} 1)αμϑ8, γ0]. τι. Ὁ. 8521, Ορ. Μοιηιοῖγβ οΓἹ ἐπα Απιογίσαπ οὶ - ΠΟΥῸ 

ϑοοίοῖψ, νΟ]. τν. Ὁ. 80: 141]. 

2 ἍΝ. Ἡ. Ὁ. Βοῦβο, “ ΒΌΙΚΊοΥ ἔχου 86 ϑοιυῦθποση ϑ' ροτδᾶθβ᾽ ἴῃ ΕῸΪΚ-ΤΟΥῸ, 

ὅπη0, 1899, Ρ. 181, 

5. ὙΥΔΟΒΒΙΛ ΙΗ, 2) 685 αἴτὸ αγίοομοπϊαπᾷ ἴηι πϑιθη, Ὁ. Θ2, ἸῺ ΤΌΖΘΥ, ᾿ βοαγοῖοδ ἴη 

ἐπε Ηἰσμϊαπάβ ὁ Ταρίον, γο]. τ. Ὁ. 888, 
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ΑΒ5 85 Ὀθθὴ ΟὈβουνθα, ὕῃ6 ον] οὐ 15 ποὺ αἰψγαῦβ οδϑὺ 
ἀΘΒΙΡΏΘΑΙ]Υ, ΟΥἨ ψιὺἢ δὴ 601} ρύγροβθ. [ᾧ οἴὔθη 15 ὕῃθ οῇβροῦ 

ΟΥ̓ βίποϑσθ, ὑμουρῃ 1}1-ϑάνιβθα, δατϊαισϑύϊοη, θῇ ὈΓΙΏΡΒ ἀΟΜΠ 

ὍΡΟΙ 108 ορ]δοὺ ὑῃ6 ψυϑῦῃ οἵ ἃ 1Θϑίοιιβ ἀθιῦγ ΕὟΓΣ ἃ {πΠ|ζ6 γθᾶβοῃ 

[ΠπΠ6 ρίουβ Μϑδοθαοῃδῃ ἰουθθαβ ὅο 86. ὈοδΔΒΙ.] ΘΧΡΙΘΒΘΙΟΒΒ  : 

“Του ποῦ ἃ Ὀ1Ὶρ ψοτᾶά "᾿ (μὴν λὲς μεγάλο λόγο) 18 ἃ ΘΟΥΔΙΠΟΏ 
ΒΒΜΊη ρ᾽ ΗΟ Τ608}15 6Π 6 τηογϑ]1Ζιηρ οὗἨ ὕΠ 6 οἤοταβ οὗ οΪα τηθῃ 
1ηὴ 06 ἰχᾶρθαγ : 

μεγάλοι δὲ λόγοι 
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων 
ἀποτίσαντες 

γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν." 

“ΤῊ 6 Ὀοδβϑυα], Ὠδν!ηρ᾽ ρϑ]α ἃ ὨΙΡῺ ῬϑηϑὶὺΥ ἴον ὑΠ6 1 ὨδαρὐΥ 
ΜγΟΤΒ, ὈΥ 50 Ὁ Ἰηρ᾽ βου στο 8 Πιοίιομ, αν ᾿θαγηῦ ]Βαο τη 10 ὉΠ ΘΙ 
οἷα ἃρ6." 

ΤΙ6 ΤΌΣΚΒ 180 Ὄχρίθββ ὕῃθ βϑιὴθ ἴβθαυ' οἵ αὐϊοεϊηρ “ ὈΙΡ 
ΟΓΒ᾽᾿ ἢ ΘΙ ΠΟΙΏΘΙΥ͂ ὈΓΟΥΘΙΌ : 

“δῦ ἃ Ὀ1Ρ τηουθῃξα!, Ὀπῦ βρθδὶς ποῦ ἃ Ὀ1ρ ψογα. 8 
ΑἸἰκη ἴο 815 15 ὕῃ6 δῃμοιθηῦ Βοϊηϑῇ Βα ρουβίοη οὗ 0868 “6ν]] 

Τοηρπθ." : 

ῬΘΙβοηβΒ ΨΠἼηΟ, δέου βϑνιὴρ ὈΘΘὴ νγαϑηθα ἴῃ ὑΠΘΙΥ ΙΠΙΆΠΟΥ, 
ὕοοῖκ ὕο βυσκίηῃρ ἀρϑῖη, δῦ Θ᾽ ΘΒΡΘΟΙΔ]1Υ Θπάονθα 1 δ Θν1] ΘΥ6, 

ΘΠ 816 ΥΘΥῪ ΟΠΔΙΎῪ οἵὁἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΩΡ ΘὨ ΠΒΙΔΒΠῚ, ΟΥ, 1 ΠΥ δἃΥ0 

Ὀρίταγϑα τηῦο ἀπάπιθ Ῥγ8186, ὉΠΘΥ 80Θ σαγθία] ὕο βᾶνθ 0116 οὈ]θοῦ 

ὈΥ 8ριύπρ' δα αὐὐθιϊηρ' ὕΠ6 ΔρΡρΙορτδῦθ ἔουαα]α. ΤΉΘΥΘ 816, 
ΒΟΥΘΥ ΘΙ, ΘΙΏΟηρ' ὕ θη ὕῃοϑθ ὙΠῸ ΘΙΠΘΥ ΤΌΤ ᾿πηδῦθ τη] ΡΉΌΥ, 

ΟΥ Ῥγοιηρίθα Ὀγ 8 56η86 οὗ πατηοῦν, ἀ6]Πρῃῦ ἢ ἃ γϑηῦοι ΘΧΘΙΌΪΒΘ 
οἵ ὑμοῖνγ ὑθυτιθ]θ ρου. [Ὃἤπᾶνο ἤρα οἵ δὴ δηοιθαῦ ἀδῖαθ οὗ 

δ ομοα, Μὴ0 Πϑα ὑμ6 τϑραύδυθϊοη. οὗ Ῥοββθββιηρ 8 6.1] 6Υ6. 
ΜϑδηΥ οὗ 6. δοι!θνθυλθηῦβ 76 16 ΜΠΙΒΡΟΥΘα 1 ἢ ὈΘΟΟΙΏΙΠρ' δΥΘ. 

1 Ορ, [86 1ᾶἅ6885 οΟὗἩἨΪΠ8 ο]ὰ ΟὙθθῖβ οἡ ὑπ6 βυθ]θοῦ: τὸ θεῖον πᾶν ἐὸν φθονερόν, 

Ηαΐ. τ. 82, ττι. 40; ὁ δὲ θεὸς.. φθονερὸς... εὑρίσκεται ἐών, γιτ. 460, ναι. 109 : φιλέει 

γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν, νι. 10, οἷο. 

2 ΒΟρΡΉ. 4π|. 1850 [011]. Ορ. ΑΘβοῇ. Ῥγοηι. 829: γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται. 

8. Βοογοοῖς ἰοΐδηια ψ6, δοοψοοῖ; βῆαψ βοϊϊοηιθ, νυ ΘΟ ὑπ ΟὙ θα 5 σθμ συ 11 ΘΥΆΙΠ]Υ : 

μεγάλη χαψιὰ φάγε, μεγάλο λόγο μὴ λές. 

4 866 Ὑχ 61}: πὸ ναϊὶ ποσδαΐ πιαΐα ἰΐπσια βωΐιγο, ΒΌ60]. Ἐ)6]. ναι. 28: Οδία]] 8: 

ηιαία ξαβοΐπαγε ἰΐησια, ντῖ. 12. 

Α. Ἐ, 10 
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Ομθ ἀδ8Υ, 1Ὁ νὰ 8 5816, ἃ5 88.8 580 δῦ ΠΟΙ ΨΙΠΘΟΥ,, 5.6 588}07 8, γουηρ' 

Τηϑ ῬϑΒΒΙΠΡ᾽ Οἡ ΔΟΙΒΘΌΘΟΙ, Ηδ βθϑιηθα ἴο "6 8ὸ ργουά οὗ Π]πιβθ]} ἢ 
δια 18 τηοὰηῦ ὑμαῦ ὕῃ6 οἷα ᾿ἰϑδαγ---σῆο, Κ τῃῆ6 ΠοΙΌΥ ἴῃ 
Ἡοτγοαούμβ, “ γὰ8 ἰοηα οἵ ἰδυίηρ ὑῃ6 δχαϊῦβα ἰον,"--τοου]ά πού 
ταβιϑὺ (86 ὑθηχρίδθιοη οὗ Βυιτα Ὀ]ηρ μη. Οπθ ἀτθϑά ρἼθποθ ἔγοτη 
ΠΟΥ ΘΥΘ6 8ηα οπ86 βῃογῦ οὐὺ τότ 6. 1105: “ΟἿ, ψῇῃδῦ ἃ ρϑι]ϑηῦ 
δ Δ]10Γ }" Ὀγουαρῃῦ Ὀούῃ ΠοΙΒ6 δα Ποιθθιηϑῃ ὅο ὕΠ 61} [Κη668. 
Οπ δηούμϑι οσοθβ: 00 8506 οὐρα ἃ βογυϑηῦ ΟΔΥΤΎ Ωρ ὃ Ῥ16 ἔγλουη 
6 οὐϑῇ 1 ὃ ὑγδύ ῬΟΪβθα οἡ ἢ15 ἢθδᾶ, ΤῊ ΓΟΒΥῪ οο]οαν ἃπα {ἢ 6 
ϑϑαποῦϊνο β᾽Ὼ61} οἵ ὕῃ86 Ρ16 ᾿πάποθα ὑπ σϑαοαθύβ]θ ᾿ϑαγ ἴο 
ΘΧΡΓΘΒΒ5 ΠΟΙ ΘΙ ΥΘΙΙΟΏ, ὉΠ 8}6 αἸα 10 1Π ὕθυυηβ ΒΟ ὈγοιυρὩῦ 
ϑοαῦ ὕμ6 ᾿τητηθάϊαΐθ σαϊῃ οὗ 0}16 Ρ16.ἷ 

1 ἘῸΣ 8. {111 δηἃ ΘΟΙΩΡΥΙΘΗΘΏΒΙΥΘ ““Δοοοσηῦΐ οὗ {15 διηοίθηὺ δηα σιαθβργεθδᾶ 

ΒΌΡΘΙΒΟΪ ΟῚ ̓  ὉΓ.6 τοϑᾶου 18 τοίογσγρα ἰο Μὺ ΒΕ, Τὶ ἘΠ που γ}5 οσκ οὐ Τῆε Εὐϊϊ 

Ἐνο, Ἰιοπάοῃ, 1898. 



ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙ, 
" 

ΜΑΒΒΙΛΟΒΕ. 

γοϊιηναγῃ 8έ6}8. 

Αὐοοογαϊηρ ὕο ὑῃῇ6 Μϑοραοῃίδηβ ὑῃ6 ἃσθ δὖὺ ψὨΏϊοΪ ῬΘΟΡΙΘ 
Βῃου αὶ ὨΊΔΙΥΥ 15 ἴροιη θθθη ὕο βϑονθηύθθηῃ ἴον Μοιθη δηα ἔγοηι 
οΙρῃύθθη ο ὑΘΩΥΥ [ῸΓ θη. Τὴ ταδύοῃ βϑίἀόση 15. ὑθ6 γϑϑαϊῦ 
οὗ ἰονθ, Ὀυῦ, 88 1 80 ΤΑΘΗΥ͂ ΟΥΠΘΙ Θουηύγιθϑ, 1ὖ 186. δυσϑηρθα 

Ὀούνθθη ὑπ ραύθηῦβ οὴ δἰΐποῦ 5146, ψιῦῃ ἃ Κϑθὴ οὐ ἤο {ῃ6 
γτηϑύθυϊθ! να] θυ οἵ ὕῃ6 σοῃύγδοῦηρ' ΡΥ 165, ταῦμον ὕμδη σὺ 

ΒΩΥ͂ ΓΟΙθγθηθθ τὸ ὑῃ 61} βϑη τηθηΐαὶ! Ὀγθα]]θούίοηθβ. ἀπμα οδῃ ΜγὙ6 
ΟΠ 61 ἂἃὺ ὕΠη6 γουηρ' Μδοθαάοῃϊδη Ῥϑαβϑηῦ Β Ὑ1ΠΠΠΡΉΝΘΒΒ ὕο Βα Ὀγηϊῦ 

[9 ὅπ ταϊϊπρβ οὗ ραγθηΐδὶ δυύδουιν, ἤθη 6 τϑῆθοῦ ὑμαὺ ὑῃ8 
στθαῦ Δ6}11165. ΒΙγηβ6} ---ῆθ “δαῦμον οὗ ὑμ8 Ὀδύ0]6- ἀἸὴ ὑ δπα 
ὍΠ6 ἰανουαγθα οἵ ᾧῃ6 ΟἸγτΩΡΙ8}8--- το βιὴρ ὑη6 ἢδπα οὗ 
Αρϑιηθιηοη β ἀϑυρῃ ον, οοπύταβυθα ἢθῚ ἢ ὕπ6 Ὀγὰθ ὙΠΟΙΩ, 
Φ1Ρ 0ῃ6 αοαβ βραυθὰ ἢϊτη 8Πη6α ἢδ τϑϑοῆθα ἢοπγθ βϑίβὶν," ἢ1]8 οὐἢ 
{αὐ μου ψουϊα οἤοοβθ ἴῸσ Ὠ11ὴ 7} 

Ἐνθῃ ἴῃ ἀριηοογαῦϊο Αὐῆθηβ ὑῆ6 γουῃρ' ἰΔαΥ γα 8]]οσθα ἢῸ 

ψΟΙοΘ ἴῃ {μ6 τηϑύθου. Ἡθυτοηθ ὉΠαΟΙ ΥΘΑΪΥ οΊνΟΘ. αὐδθυϑηοθ 
ὕο ὑπ Ῥγθυϑιτηρ πούϊοηβ οἵ Ῥτορυιθῦῦ ἤθη 5.6 ἀθοίδγθθβ: 

“Οἱ τὩΥ ψϑαα]ηρ' ΤΥ Οὐ ἔαῦθου 111}} (8 Κ6 οᾶγθ, δηὰ ᾿Ὅ 15 ποῦ 
τηθϑῦ [ὉὙ τὴη8 ὕο ἀθοϊᾶθ ἴῃ ὕμ686 τηϑύθθυβ. ἢ 

Νοῦν βίη! ηρ, Ὠοονθυ, 0815. ὁομνθηίοηδὶ ταΐθ, πα {Π6 
γοϑύυούοηβ ὈΥ Ψ ΒΙοῖι ᾿πὐθυοοῦτθο Ὀθίνγαθα Ὁ88. 56 ΧΘΒ 15 ΟἸΤΟΌΤΩ- 

Βουι θά, ὑῃ 86 ἰδὰβ δῇᾳα ἰϑβϑθθθ οἵ Μδοθάοῃϊδ τηϑδρθ ὕο τηθϑῦ 
ΟΟΘΟΘΒΘΙΟΏΔΙΪΥ ἰοῦ δῦ 006 ν]]}δρα Τουπίαϊη, ΏΘτΘ ᾧῃ6 Ἰαύῦου 

5οὸ ἴὺχγ ψδῦθυ, οὐ δὺ ὕμθ ραῦ]1ο [τ δηα [θϑῦναὶβ (πανηγύρια) 
οὐ δ ψϑάδίηρβ πᾷ οὐμοὺ βοοῖδὶ σαι μουῖαρβι ΤἬ6 οἰδββῖο οαβύομη 

1 Ἤομ. 11. τχ. 894, 2 ἯΠπαΥ. Ἅπᾶγ. 987. 

10----9 
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οὗ ψοοϊηρ' ἃ ἀϑιηβθὶ ΟΥ̓ ὑσΟ ΤΙ Πρ᾽ 8 ΔΡΡΙΘ 1ηὔο ΠΘΥ 18Ρ} 501}} ΘΧΊβῦβ, 

ὉΠΟΌΡΉ 1 18 οΘοπαθτηηθα ὈΥ̓͂ ΡΌΪΙΟ ΟΡΙΒΙΟῚ 8.5 ΠΏΡΙΌΡΘΙ, 8η4 15 
ΒΙΧΟΠΡΊΥ Γοδθαῦθα ΟΥ̓ ὕῃ6 Πη816᾽8 ΚΙΠΒΙΟΙΪΚΚ ἃ5. 8. ΠΡΟ ΠΘΏΟΘ. 

ἸῺ ΤὩΔῊΥ οὔποθ ὕΠ6 πυρῦι8] παρούϑίοηβ 816 Οδυτθα Οἢ 
ὑγοαρ ὑῃ6 τηθαϊαπὶ οὗ 8. “πιδίσῃ-Τ Δ ΚΟΥ ἡ ΤῊ8]6 ΟΥ̓ Ά [διη8]6 

(προξενήτης οΥ προξενήτρα), ΡῬΘΠΘΥΔΙΙΥ ὑπ6 ἰδοῦ. ΤῊ15 τηϑίσὶ- 
ΤΠ Π18] ρθη 15 1 βΟΙὴ6 ρϑυΐβ βϑηῦ ὈΥ ὕὉμ6 γου ῃβ ρϑγϑηΐβ ἴο 
[786 ρῖσ]β; ἴῃ οὔμθιβ ΕΥ̓ ὑπμ6 ρἹν]}Β Ῥϑιθηΐβ ὕο ὑῃ6. γοιθῃ. 
ΤὨτοαρ] ὑΠ15 Ομ Πη6] ἃ ὈΥΘΙΙΤΙΠΔΙῪ “ ρτθοιαθης ᾿ (συμφωνία) 
15. ΔΙΥΙνΘΩ δῦ ΥΟΡΆΥΙΩρ 6 ὕθυτηβ οἵ ὉΠ 6 οοηύγϑοῦ, ὩϑιηθΪυ, 

ΨΥ ΠΘύΠοΡ. ὑῃ6 πηϑια 15 ἤο Ὀ6 Ῥιονιαθα ψιὺἢ ἃ ὑτουββθαα ΟὨΪΥ͂ 

(προῖκα), ΟΥ ΜΙ ἃ ΟΟΥΥΥ 1ῃ ΟΟΙΏ, Κιηα, ΟΥ ἰαημάθα ΡΥΟΡΟ 

8.5. Ἅ6]] (τράχωμα). 

Τηαθθα, οὔθ τϑρυϑύβ ο ἢᾶνθ ο τϑοογὰ ἰῃδὺ ὕοο οἴθη ᾧῃ6 

αἸΘΒΙΙΟη ΟὗὨ ΙΠΟΠΘΥ͂, ΟΥὙ ΤἸΩΟΠΘΥ 5 Μοτγύῃ, 15 (ῃ6. οἤϊοῖ ϑβαθ]θοῦ οὗ 
ὕῃ 656. αἸρ᾽οιηϑύϊο πϑροίιϑύϊοηθ. ὥὄὔνθη ἴῃ Μαορθάοῃϊα, ΨΏΘΙΘ 80 
ΤῸ ἢ οἵ ῥυϊηῦνο ὑγδαϊθοη δηα οα]θαγθ 15. 501} Καρῦὺ ἃρ, ὑῃθ 

ὈΙΏΘΒ ΠΏΘ ὈΡΊΏΠΟ65 ΘααΘα ΡΟΟΥΙ ΒῃΘρΡὨΘΥα-"8168----1 ΒΟ. ὉΠ 65 
ΘΥΘΙ 616---ανο Ραββα ἅνᾶγ. Δ παργυσθηῦ τηϑύοῃ, μού ΥΘΥ 
10 Τηϑ  Ὀ6 Δρραιαρα τη ὑΠ6 ρ]οῦ οὗ ἃ ΓΒΙΓῪ ὑδ]6, ἃ8. 8) ΟΟΟΌΤΥΘΙΟΘΘ 
1η Τ68] [π|86 οδῃηηοῦ 06 ὕοο βθύθγοὶν γθργορδίθα δηα ἀθρίοσβα. 

Τη6 Ὀδῦρϑιη οοποϊαα6α, ὑἢ6 ταϑύοἢ-Ἰ Δ ΚΟΥ 15 θηὐγυθύθα ὈΥ͂ 

ἴη6. ὈγΙΔΘ᾽ 5 ρϑιθηῦβ ψιῦ 8 ΥἹηρ δα ἃ ΤἹΟΏΪΥ ὈτοΙάθυθα δδπα- 

Κουοῃιθῦ, ΒΙΟἢ 5.6. ὈσΙηρΒ ὕο ὕπ6 γοιῦμ᾽Β ποῖὴθ ἃπα βχοῆϑηρθβ 
ῸΥ 8 Τἱηρ' βουοα νι ἢ γτοα 511 γθαα οὴ 8. Ὀ]8δοῖ 51 μαπα- 

Κουομιθῖ ἃηα ἃ φρο] άθη ρίθοθ (φλουρί), ἃ5. Μ611 88 ἤονϑιβ δῃηαὰ 

ϑυγθϑῦθ [ῸΓ ὍὉΠ6 ὈΓ1αΘ, 8η6 Βαϊ] 6 Ῥγθϑϑηΐβ ἴογ ὑμ6 σϑϑῦ οἵ Ὁῃ6 

ἔατωιυ. ΤΏθθΘ τηαύπδι ροΊ5. ἃγΘ ἰόν 88 “ΟΚΘηΒ᾽ (σημάδια), 
8η6 {Π6]} Θχοῆϑηρθ 85 “ψοσα οἵ {τού ̓  (λόγος), ψΒΙΟῆ οἢ το 
ϑοοοαηῦ δὴ Ὀ6 Ὀτοίθη. ΤῺΘ γουῃρ ῬΘΟρΡ]Θ 816 Βθποθίου ἢ 

ΥΟΡΆ ΓΘ ἃ8 Ῥυϑοῦιοα  ]γ, ὑποαρ ποῦ γοὺ ἔοστ δ ν, “ Ὀουμα ἴο- 
σούπογ᾽ (συδεμένοιλ) 3 

1 ΤΏΘΟΟΥ. 14. χι. 10. 
2 Οῃ. {πΠ6 προμνήστρια οὗ [86 διῃροϊοηῦ ατθοκβ δηᾶ {μ6 ϑυαΐ οΥ ϑναζπα οἵ [86 

τη Οαθχ ΒΒΒΙΘΏΒ. 

5. Τὴ βοὴ οὗ {μ6 15]8δηᾶ5. οὐ η6 Αδθρϑδὴ 88 Ὀϑίγοίμῃοα ἃγ ο8]]6α ἁρμοστὸς: 

δα ἁρμοστή, “πιίρα,᾽ ἃ ψογαὰ ὑμαῦ σοθθ Ὀδὸῖ ἰο {ἢὴ90 2η4 ΘΘηΓΌΓΥ Α.Ρ. 

ΝΥ. Η. Ρ. Βοιβθ, “ἘοΙΚΊΊΟοΥα ἴσο 86 ϑοαΐμοεη ὥροχδᾶθθ᾽ ἴῃ ΚΕ μ- ΠοΥα, 

ὅαη6, 1899, Ρ. 180 η. 2. 
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ΤῊΘ Μϑοθαοῃϊδηβ ἤϑνθ Ὧ0 Οδ]θούϊοη ὕο ρινΊηρ ΑΥΘῪ ὉΠΘΙΥ 

ἀδαρ οΥΒ ὕο βύγϑηρουθ, ΤΉΏΘΥ πϑύυγα Υ ΡΥΘίδυ δύνα οὐ ὉΠ 6}} 
οὐ Ψ1]]8ρ6, Ὀὰαὺ 8Ὶ6 ποῦ ἄνθυύβθθ ἰο Βθῃμαϊηρ' ὑπ6 1 ἀδιρἬοΥϑ 

“«Ὀτοδα " (᾽ς τὰ ξένα), ΜΟΙ, οὔθ Ἰηθϑη8. ΟὨΪΥ͂ ὑνο ΟΥ̓́ΌΠ ΓΘ 
ΤΩ1165 ΟΥ̓, ΟΥ γϑοθινιηρ' ἀρ ὐθγ5-1-Ἰῶνν “ἔτοτη δογοδα ᾿ (ἀπὸ τ. ξ.). 

ΤῊΘ βύγοηρ βίχθεβ δῖα ρο ὑῃθ ουνἹ]β οἵ δχρϑύγιδθοη τη ὑΠ6 
ΘΟΘΙΩρ' ΒΟΠΡΒ, ο Ὀ6. πούῤϊορα 1ῃ 0Π6 οουγβα οὗ {ἢ}}158 βἰκθίς, 18 
ὃ Ῥύτο τηϑύῦθου. οὗἩἨ Ἠοίϊοῃ---ον σαῦμον οἵ ἰγϑάιτοηα! οομγθηύίο : 
δα ὉΠ 6 ρΤΊΘνδΠΟΘ 15 ῬΥΓΟΌΘΌΪΥ ἃ ΙΏΘΥΘ ΒΌΓΥΙνΘΙ οἵ δ ο]α ρυϑούϊοθ 
οἵ ΘΧχορϑιηῦ Ἰοηρ' οχίϊποί, Τὴ βϑιηθ 14θ8 βθϑιὴβ ὕο ἀηα 6.116 [ἢ6 
σοΟΙΡἰδιηὐβ οὗ ᾿αββίδη ὈΓΊ 68, ῆο αἀ6βου 6 ὑΠθυβοῖνϑβ 885 δρουῦ 
ἴο Ὀ6 οΔΥΥ166 Ἰηΐο “ [8τ- ο΄ Ἰδηβ,᾿ θη, ρουθδρ8, ὑΠ6Υ ἃγθ ποΐ 
ΒΌΙΪΗΡ᾽ ἴο Ιθᾶνθ ὕμ61γ ηδύϊνθ ν}]}]ᾶρθ. ΤΉ Θ86 Θομ θη 08] Ρ]ΔΙ δ 
86 ὉΥ Βιυββιϑη [ΟἹ ΚΙ ουδῦβ ΧΙ δ! θα 85 σθ]105. οὐ ὕὉη6 ψ6}1-Κπόνῃ 
οἰδη ϑυβύθτη οἵ οἱάθῃ {]11η68, Θοοοσα]ηρ' ὕο ΨΥ ]Οἢ ὉΠ6 πιθιη 615 οἵ 
[Π6. ϑϑηθ ΘΟΙΩΙΏ ΠΟΥ ἸοΟΪΚΘα ἀροπ ὑμθιηβθῖνοβ ἃ8 ῬΘ] Ωρ Πρ ὕο 
ΟὯΘ ἔβην, ἃ Πα 80 ΠΘΙΠΘΥ ΤΩΔΥΓΥΙΏΡ ΠΟΙ ΟἸΝΙΩΡ' ἸῺ ΙΩΘΙΥΪΔΡῸ 88 
ῬΟΒΒΙ0]6 1 ὑῃ6 ᾿Ἰ]π1ὖ5 οὗ ὑΠ6 οἶδῃ. ΤῊΘ ρἹγ]Β ῃ86, ὑβουθίογο, 
ἴο Ρὸ ΔΙΔΥ ΠΌΤα Πότ ΏΘη {ΠΥ ἸηδΥΓ]6α, πα, ΘοὨΒ᾽ ἀθυϊηρ ὑῃ6 
τ ἰδύϊοηβ Ὀθύνγθθῃ. ὈΔΥΘΓΟΒ. ΘΟΙΏΤΩ10168, ἃ γοῦηρ' Ὀ1146 τηϊριῦ 
Ὑ76}1 γθοδγα ὨΘΥ 8617 88 ταιρταύϊηρ' τηῦο ὕη6 ἰαῃμα οὗ ρούθῃ!!8] ἔοϑϑ 
ἴο Ποὺ οὐ Κιὺῃ δηα Κη." 

ΑΒ ἃ τηϑξου. οἵ βού, ὕΠ6 βύαϊθ οἵ ὑῃῖηρβ γτοραιάθα ὈΥ {Π6 
Βυββιθη [ΟἸ ΚΙ ουιδῦ 88. Ὀθ]οηρΊηρ ὑο ὕὉΠ6 ἀθδα ρμᾶβϑὲ 15 δούμδ]ῦ 

βου Βη]ηρ 1η οορίδιη ρᾶιίβ οὗ ὑμ6ὸ Βαϊκδῃ Ῥαβῃίηβαϊα. ΤῊΘ 
Μιγαϊῦθθ, ἃ (ὐδύμο]ο οἷἶδὴ οὗ Νορύμθοη ΑἸθϑδηϊα, ὕο {815 ἀδγ 
ΤΘ]ΙΡΊΟΙΒΙΥ γϑγϑ1η του ΤΠ ΘΥ ΔΙ γηρ ΜΠ Ώ1η ὕμθιῦ οσὰ {106 ; 
Ὀυὺ 885 ἃ β'Θηθυδὶ σὰΐθ ὈΠΘΥ͂ ΟΔΙΤῪ ΟΥ̓ ψῖνθ8 το Δι Ωρ ΠΕΙΓ 

Μοβδιριηθάδῃ ΠΘΙρΉ οτιγβ. 5 ΟὈΟΏΒΘΑ ΘΗ ἃ Μιγαϊῦθ ψϑαα]ηρ᾽ ἃ8 

1 ΤῊ Μβδοθάοηϊϑῃ μϑδβδηῦ 15 ἰοῦ Βῃγονγα δηᾶ ἴοο ρϑϊσχιοία ποὺ ἰο ἴθ6] ὑμ6 

ΙογοΘ οὗ [μ6 Ηρβίοαϊο αἰοίαχῃ: 

τὴν δὲ μάλιστα γαμεῖν, ἥτις σέθεν ἐγγύθι ναίει. ἸΡ. απᾶ Ὁ. 100. 

“ΜΑΥΥΥ τὴν ποσῃ ροῦν." Ιηᾶοοᾶ, μ6 οῖνθβ χρυ ββίοη ἰο [Π86 ϑϑῖη86 ἴθ 1ἢ 

ΖΏΟΥ ἴοχοῖθν ἔσατχαϊϊνο, ὑΒουρ βοιαθν δῦ 1658 οἱθρδηῦ, Ἰδηραδρο: Παποῦτσι, 

παλῃοπάπουτσο καὶ νᾶναι πὸ τὸν τόπο μου: “41 ϑῖὴ οοηΐθηῦ 1 ἃ 5806, ΘΥΘ 88 
ο]α 8006, 850 Ἰοπρ' ἃ8Β 1 185. Οὴ6 τη86 1} ΤΩΥ͂ ΟὟ Ὠϑύϊνγθ ν111866.᾽" 

2 Βαϊβίοῃ, δοηρδε ΟΓ {πὸ ᾿μιδείαη, Ῥεορῖο, Ρ. 808. 

5. “ ΟαγβΒοιΒ,᾽ Του ἴηι Επιγορο, Ὁ. 897; ΤοζΖορ, ἰδβοαγοΐοβ πὶ ἐ6 Η σἢ- 

ἰαπαβ ὁ} Το, ὙΟ], τ. Ῥρ. 818, [0]]. 
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ΟἸὔθῃ 88 ποῦ 18 Ῥγθοθάθα ὈΥ̓͂ ἃ β617165 οἵ ΠΟΥ α]58. ΕῸΥ, ΔΙ ΠΟῸΡΉ 
ὑμ86 Μομϑιητηθάβῃ τηϑ1α ΤΔῪ 1 ΒΟΙῺΘ Οδ865 ἤδνθ ΠῸ ὉΠΟΟΠΟ,ΘΓ- 
ΔΌ]6 ἂνθυβίοῃ ὕο Ὀθίηρ δάᾳούθα, 1ὑ θαυ θην ΠΘΡΡΘη5 ὑμϑὺ Π6Υ 
ΚΙΏΒΙΆΘΗ ΘΟΠΒΙΔΘΥ ᾿ὖ ἃ ροϊηῦ οἵ ΠΟΠΟῸΣ ὕὅο ἀθίθηα ΘΓ 1Πἢ ΟΥΤΩ 
ραχηθϑὺ. Βοϑιάθβ, δὴ ΑἸ θηῖϑη ᾿ἰνθ5 1η 8 ρουρούυδὶ ἔθαα. Ηθ 

Ιονθβ ἃ ρθμιῦύ ἴον 105 οσῃ 8; ΠΟΥ͂ τη 6 ἢ ΙΏΟΤΘ ΤΟΘΑΥ͂ Π6 τησϑῦ 
ὑμογθίοσθ Ὀ6 ἰο 5ῃ6α 15 δ]οοά----οΥ ἰῃμϑὺ οὗ 815 [αθαΓο 501-11-] ΘΝ --τ- 
1 ἃ οϑ586 Μ᾽ ΠΘΙΘΙη ὅπ 6 Ὠοπουν οὗ Ὠ18 οἰϑδῇ 18 ἸΏγοϊνϑα ! 

Ατηοηρ ὑῃ8 Μϑοθαοῃῖδηβ ὕπθ οἀρύαϊα οὗ ψινο8 88 ἸΙοηρ' 
οΘαβθα το Ὀ6 8ὴ ϑοίμϑ). ργϑούϊοθ ; Ὀὰὺ ὑμ6 Τθυ οΥΥ ὑμογθοῦ 511} 

ΒΌΓΨΙΝΘΒ 1ἢ ἸΩΔΗΥ͂ Οἵ ὕΠ6 ΒΥ 0116 οαδίοπιβ οοπηθοίθα νι 6 
ΤΩΔΙΓΙΘΡῸ ΟΘΥΘΙΏΟΏΥ. ΑὈαποῦΟΏΒ, ΠΟΘΥΘΥ, 816 ποῦ ΤῶΓ6, 8ηα 

Ιονθ βοηθῦϊηθβ ὑγἹ ΡΒ. ΟΥ̓Υ ὍΠ8. ὈΔΙΤΊΘΥΒ 8θὺ ἊΡ ὈΥ̓͂ 86 

δὴ ψοηί, 

Βοἰγοίδαί. 

Ομ ὑμ6 ϑιαμήδυ [Ὁ] οσιηρ ὕΠ6 “ργϑοηχθηῦ, ὕβκοβ ρΙδοθ ὑῃ6 

ἔογιηδὶ Ὀαδύγοῦμα! (ἡ ἀρραβῶνα). Τὴ6 ϑηραρθιχθηῦ 15 βδῃούϊῆρθα 

ὈΥ δῃ οἰαρογαῦθ οθγθιηοηῦ (ὥταυρολογία), ἴο ΏΙΟΝ 816 ᾿πντθα 

ὉΠ 6 τηϑιτιθα τοἰδῦϊνοϑ οἵ θοῇ 51465 (συμπεθεροί). 
ΤῊΘ γουΐῃ 8 ρϑυθηύβ, ργθοθᾶθα ὈΥ ὕῃ6 ῥϑιιβιλ ρυϊοϑῦ πα 

[Ο]]ον θα ὉΥ ὕπθ ἔγ16Πη 618 γγο ἃ. ἴο ϑιοῦ 85 “1 ΏΘ65Β865 (μαρτύροι), 

ΓΘΡΘΙΓ ἴο ὑδ6 τηϑιαβ οῦβθ. Οπ θϑαύθεϊηρ, ὑπο Ὺ Θχοθϑηρθ ψιὺῇ 
ὮΘΥ Ῥδιθηΐβ 8η4 {0 Πα5. σοοα Ί5Π65 ἴῸΓ 6 ῬΓΟΒΡΟΙΥ οἵ ἰ(ῃ6 
γουηρ ρᾶϊτ. ΤΏθη ΠΟΥ ἰβκθ ὑῃ611} βθαΐβ οὐ ὕμθ ἴον αἰνῇ 
Μ ΏΙΟ. ΥὰᾺὴ5 τοῦ ὑγθο 51665 οὗ ὑπμ6 τόοη, δηα δἴζοι ἃ Υ }116 

ὍὉ.86 “πηϑῦοῃ-Ἰ ΚΟΥ ἡ ΤἼΒ65, 8ηὴ6 1) ὕοῃθθ ὈθῆνηρΊΥ ΒΟ]ΘΙΩ ἢ 
ΘΏΠΟΌΠΟΘΒ ὕδ6 οὐ]θοὺ οἵ ὕμθ ραϊμουηρ, Τογθαροι ὑπ6 ρῬυϊθϑῦ 
δηἃ {Πη86 ρδιθηύβ οὔ Ὀούῃ 51465 αὐϑ ὩΘΘῚ [6 Ἰοοηῃ-ϑύδηα 

(εἰκονοστάσι), ὑπᾶθν ]Οἢ 15. Ρ]δορα ἃ βιὴ8}} ὑ8]6. τι 0.6 
“ὉΟἶκομΒ ᾿ Ροη 10. ΤῈΘ ρῥχϊθϑῦ 1ῃ ὑἢ 6 ῬΥθβθηο6 οὗ ὑΠ6 “ψιΘ5868᾽ 

1 Ατηοῃρ ὑμ6 ΒαΙ]ραγίδηβ οὗ Μδοράοῃϊδ ὑπ 6 θα σοῆδ86 οὗ ῖνθβ ΒΟ 0 ΒΌΓΥΙΥΘ 

1 ἃ τηοἀϊῆδά ἔογῃα. ἀὐὖ Ῥοίχγ ἀαγίηρ μ6 Εδαβύ οὗ 86 Ναϑινιν οὗ μα αοᾶ- 

τηούμον (Τὰ γενέθλια τῆς Θεοτόκον ϑαρί. 8 ο.5.. ῬΟΡΟΪΑΙΥ τὸ παναγύρι τῆς 

Παναγίας} 1 ψιθημοββρα ὕψο ὑὐϑβϑούϊουβ οὗ 0815 Κἰηα. ΤῺ ΟἿὯΘ οᾶδθ [ῃ)6 ὈΥΙαΘΡΥΎΟΟΥΩ 

δογοοᾶ ο ΡἈΔΥ͂ ἔογῦ ἴμ6 τηδια οὐ Ὠ18 οῆοϊοα 95: 8; ἴὼ 886 οὔμοὺ ἢ6 Ὀθδὺ 18 

Ῥτοβρθοῦνο 186 γ- 1 -Ἰὰΐ ἀον ἰο 922. ΤΏθ ἀυοσᾶρθ Ὁγ106 οὗ ἃ Μδοθαοῃῖδῃ 

ΟΟἿὟὨ 18, 1 Ὀδίιογο, Ὁ δ. 
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Ῥτοοθθαάβ ὕο απθϑύϊοῃ ὑΐ 8 ρϑυθηΐβ Θομοθυηηρ ὑῃ6 ἰθγτὴβ οὗ ὑῃ6 
“Δρτθοιηθηῦ, 8η4 01] {Π6 δοῦσα! τηϑυυϊαοθ Ὧ6 15 μ6]α οἸἤοΙΆ}}Υ 
σορηισαηῦ οἵὗὁἨἉἁ {ῃ6 οοπίγαοῦ, ἃΒ. ἃ τϑργθϑθηϊϑῦϊννα οἵ ὉΠ8 ὨΙΡΉΘΡ 
Θοο]οβιδϑῦϊοαὶ ϑα ΠΟΥ 0168. 

ΤῊΙ5. ῬΊθοΘ οὗ ὈιβΙηθ58 οὐοσ, ὕη6 τϑ]]ρΊουβ ρᾶτῦ οἵ {Π6 ρτο- 

ΟΘΘαΙΏΡΒ ΟΘΟΙΏΙΏΘΏΟΘΒ. ΑΥ̓͂ΘΙ ΒΟΙῺΘ ὈΥΒΥΘΥΒ Βα 108 Ὁ]6 ἰο {86 
ΟΟΟΒΒΙΟΏ, ὕη 6 ῥυ]θϑὺ ὑδίκοϑθ ἋΡ ὑῃὴ6 στἱὴρθ δηα ϑηα 5 0Ὁη6 γουῦῃ᾽ 5 
ἴο ὑῃθ τη814}8 ρδγϑηΐβ 8η6 υἱοθ υθγϑα (ἀλλάζει τὰ δαχτυλίδιαλ. 
ΤΏθη ϑηΐθυβ ὕη6 Ὀγραθ δῃηα βϑ]αῦθθ ὕμθ. ΔβΒΘΙΆ]Υ ὈΥ ΚΙββΙηρ' 
ΘΥ̓́ΘΙῪ ΟΠΘ᾽Β Π8η6 (χειροφίλημα), νΥ 116 ὑῃδν ἴῃ ὑμι6 11 ὑπ Ῥγθϑθαῦ 
δι ψιδῃ ἃ οι οὗ Οῃ6 οΟΥνο ρΌΪἀΘη Ῥίθοθθ βοῇ, 586 {ῃθῃ 

οἴουβ ὑῃθπὶ το γοϑτηθηΐβ: δὴ (γλυκό), οοῇθβθ, δῃὰ ψ]ὴθ οὐ 

ΔΙΤΘοἷς (κέρασμα), μα Ῥγθβθηΐβ ΠῸῚ Γαὔατα ρϑγθη β-1.-]νγ, δ 8 
Ὑ76}} 88 ὍΠη6 τηϑῦοσῃ-" ͵ ου, 1 Ό ἃ ῬΘΙΓ οὗὁἨ ψοο] ]ΘῺ 500 (σκου- 

φούνια) κα θα τι ἢ ΠΟΥ Οὐ ἢδηᾶθ. ΤῊ πϑι8] σι βἢ ὕο ὑῃ6 
Ὀγ46 15. “Μαγϑϑῦ ὑπο Θῃ]ΟΥ͂ 6. ΚΚουομιθὲ ἴῃ ροοα θα] 
(Μὲ γειὰ κὴ τὸ μαντῆλι). 

16 σοΟΙΡΘΩΥ ὕμχθηῃ 1156 δϑηα ὙΘΡΩ ὕο ὕἤγθ ὈΓΙΔΘΡΎΟΟΙΛ Β 
Ὠοσαβθ, ΏΘΥΘ ὑθον 816 τϑοθινρα Ὁ. Ὦϊη οἡ ὕῃᾳ ἀοογ-δῦθρ δηᾺ 

ων ὑὕῆθ: ἤδϑηαβ Κιββθα, Βθοϑῃτηθηῦβ [Ὁ]]ονν 1 6 ϑϑγὴθ 
ἍΟΥ 85 ὈΘΙΌΤΘ, δμὰ ἐδ ριιθδίθ 116 ἢϑὶρίηρ ὑπϑιηβοῖνοα ψ]Βἢ 

006 αἰπαπορα ρῬβϑὶ1 811 ργοβρουιύγυ. Τὴθ ῥαυγ ἤθη Ὀγθαῖκβ ἀρ. 
Μϑδην 116 ὑ86 ὈγΙάθ τθοθῖνϑθ 0ῃ6 γιδβιύβ δηα σοηργαῦα αὐ] 08 

οὗ ὮΘῚ τηϑιάθῃ ἔπ]θπαβ, ῇο βϑῦ ἊΡ ἃ ἄδῃοθ, δοοοιηρϑηϊθα ὈΥ 
᾿ΒΟΙΏΘΒ Οὗ ΨΏΙΘΙ ὉΠ6 [Ο]]Ο]ΩρΡ᾽ ΔΓΘ ΘΧΘΙΏΡΙ68. 

1, Τραγοῦδι τῆς ἀρραβώνας. 

(»ονι Τλαβο6). 

““Τρανταφυλλοῦδί, μ᾽ κόκκινο, μῆλό μου μαραμένο, 
Σάν σε φιλῶ μαραίνεσαι, σάν σε κρατῶ κλωνιέσαι. 

[οὶ ᾽ ἤ Ἂ ΄ 
Κορῆτοί μ, ἄλλον ἀγαπᾷς, ἄλλον θέλεις νὰ πάρῃς." 
ἐ ἣ ἣ ΄ " Ν Ν 7 
Βρὲ δὲν πιστεύεις, ἄπιστε, καὶ δὲν πολυπιστεύεις, 

᾿ “ ᾿ Ἁ , μ Ν ,ὔ Βάνε βίγλα ᾿ς τὰ σπίτια μου, πόρταις καὶ παραθύρια, 
Καὶ σύρε φέρε τοὺς γιατρούς, τοὺς καρδιοδιαλεχτάδες, 
Νὰ μου διαλέξουν τὴ καρδιὰ κὶΥἢ ὅλα τὰ φυλλοκάρδια, 

Κὴ ἂν εὕρῃς ᾿π᾿ ἄλλον νειὸν φιλὶ κὴ ἀπ᾽ ἄλλον νειὸν ἀγάπη, 
’ 3 ᾽ ῇ Ι ᾿ "  ἸὙ Ἁ ͵ , 

Σφάξε μ᾽, ἀφέντη μου, σφάξε μ᾽ ἀπάν᾽ ᾿ς τὰ γόνατά σου, 
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ΚὯ Ἁ ἤ Α Ἁ Ξ ῇ Ἵ [τ Νὴ ἴω 

αἱ. μᾶσε καὶ τὸ αἷμα μου ς ἕνα χρυσο μαντῆλι, 
Σ 3 2 2 Ν , , 5» 3. Δ ὃ γὃ (ὃ 
υρ το ς ἐννεὰ χωριά, σύρ᾽ το ςὲ δωδεκα καζαδες, 

.ΌῸΙΨ»Ν “ ς..,7 3.5 3 6}... 2 Ἵ μὲ λ Ξ Σ 3 
Κῷὴ ἂν σε ρωτήσουν “τί ν αὐτὸ;᾽ “τς ἀγάπης μου τὸ αἷμα. 

᾿Αγάπη θέλει φρόνησι θέλει ταπεινωσύνη, 
, ΆἍ ’ Ἄ Ἅ 4 Ἀ ,ὔ 

Θέλει καὶ μάτια χαμηλὰ νὰ σκύφτουν νὰ πηγαίνουν. 

Ι, Δοίγοίμαί οησ. 

ΟΜΥ Ὀ]ΟΒὨΙηρ᾽ 110016 ΤΟΒ0, τὴ ὈΔΒΏ ΓΙ ὩΡΡ]Θ, 

ὙΏΘΩ 1 [κἰβθ ὑπ66 ὕἴμοι δαδϑῦ, θη 1 ϑυῦνϑοθ ὅπ66 ἔμποι ὑχοιι]θϑῦ. 

ΜΥ ἄθδι τηϑία, ὕμοι Ἰονθϑὺ δηοῦμου; 5. δηοῦμϑι" μοι ψιβῃθοὺ ὅο το," 
« Ἐυϊοηᾶ, μοι ψ]1ῦ ποὺ ὑγυβῦ τὴ6. Ὁ ἈΠὈΘΙθνίηρ ομθ, μου πη ρα πὸ 

{αἰ ἢ ἴῃ ΤῊ ΜΟΡαβ ! 

ϑοὺ δ ψδίοῃ ἴῃ ΤΥ Ὠοσβδθ, δῦ ὈοΐΏ ἀοοΥΒ δηα ΨΙΠΟΟΥ͂Β, 

Απα ρὸ δπᾶ ἔθύοῃ ὑμ6 ἀοοΐονβ, δηα 0:6 βϑδιόμθιΒ οὗ πραχύᾳα, 

Τμδὲ ΏΘΥ ΙΩΔΥ ΒΘΔΙΌΠ ΤῺΥ Ὠραχῦ δπα 8}}] ὑῃ6 ρϑῦδ]β οὗ ὑῃ6 ποαγύ, 

Απά 1Ὁ του βπμαάσοϑῦ ὑμθυθίη ἃ Κὶβθ ἔγοη διῃοῦηθυ γοιῃ, Ὁ δῃοῦμοι 
γοῦν Ἰονθ, 

ΤΉΏΘΗ 5] Τὴ, ΤΩΥ̓ Ἰογα, 58 τὴ6 ὌΡροη ὑῃγ [ΚΏΘ65, 
Απα ρδύῃμου ταῦ Ὀ]οοα 1ῃ ὑμ6 [Ὁ]45 οὗ ἃ φο]ά- σοι θυθα Κουσμῖθί, 

Τα ἴὉ ἴο πῖηθ νΠ]ᾶρθϑ, ὑδῖζα τὖ ὕὅο ὕμνον αἰβύγιοὔβ, 

Απμα ψῆθη ὑμ6 Ὺ ααθβύϊοη ὑπ66: “ Υ μαῦ 15. 0818 γ᾽ 580: “ΤῊ Ὀϊ]οοά οὗ τὴγ 
Ῥεϊονϑα.᾽" 

Τόν θθαβ ρυχάθηῃοθ, Ιου 6665. τηοαοϑῦν, 

ΤῸ δἰδὸ Ὡθθᾶβ ἀονποαϑὺ θυθθ, θυθθ ὑμῶῦ ἃ Ὀθηῦ ἴον ἴῃ ψϑΙ ΚΙ ηρ. 

Π. “Ἕτερον (τοῦ χοροῦ). 

(σγοτι «Νισγιίαλ)" 

Αὐτὰ τὰ μάτια σ᾽, Δῆμό μ᾽, τἄμορφα, 

Τὰ φρύδια σ᾽ τὰ γραμμένα, 

-οΟΣὲ κλαῖν τὰ μάτια μου. 

Αὐτά με κάνουν, Δῆμό μ᾽, κὶἢὶ ἀρρωστῶ, 
Μὲ κάνουν καὶ πεθαίνω. 

--Σὲ κλαῖν τὰ μάτια μου. 
Γιὰ βγάλεξ Δῆμό μ᾽, τ᾽ ἀργυρὸ σπαθί, 

Καὶ κόψες μ᾽ τὸ κεφάλι, 
--ΟΣὲ κλαῖν τὰ μάτια μου. 

1 ΑποΥΥ νϑυβίοῃ οὗ [818 βοὴρ 15 ὑο Ὀ6 ἔουπᾷ ἴῃ Α. Δ. Γουσίου, “ Τὰ Τραγούδια 
τῆς Πατρίδος μου. Νο. 107. 

ΥΔΥ. πάρε. 
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3 ΡᾺ 3 “ 

Καὶ μάσ᾽ το, Δῆμό μ,᾽ καὶ τὸ αἷμά μου 
4 Ψ Ἁ ῪᾺ 

Σ ἕνα χρυσὸ μαντῆλι, 
Ἁ ἴα 

-Ο τ ὲ κλαῖν τὰ μάτια μου. 
Κ Ἁ ’ 53 ΄ιὰ 7 3: Σ Ἁ 5 Ἁ ,ὕ 

αἱ σὺρ το, Δῆμὸ μ, ᾿ς τὰ ἐννεὰ χωρια, 
3 Ἁ “ 

Σ τὰ δέκα βιλαέτια, 

-ΟῸ λτΤὲ κλαῖν τὰ μάτια μου. 
Κ Ἁ 3 7 ΔΉ ἤ ᾿] κί », Ἀ.»5ἤ 3 ἐ .᾽ 

ἢ ἂν σε ρωτήσουν, Δῆμό μ, “τί ᾽ν αὐτό; 

“«Τῦς ἀγάπης μου τὸ αἷμα." 

-Σὲ κλαῖν τὰ μάτια μου. 

11. Απούμου (δαποίμηρ. ϑοηρ). 

Βοίταιπι : ΜΥ͂ οΥ88 δῖ6 ΨΘΘΡΙηρ [ῸΓ {Π|66. 

ΤΏΘΗΘ 81. οΥο5. οὗ ὑῃίηθ, Ὁ τὴν ΤθΙΏ08, 

ΤΉ ΘΘΘ. ῬΘηΟ]]οα ΘΥΘΌΓΟΥΒ, 

"ἜΕΙΒ ὕβθβθ ὑμδῦ τϑκθ τὴθ, Ὁ τὴῦ ϑίηοϑ, 181} 11], 
Τηδὺ τηδ]κο τηθ αἴ6. 
Οομμθ ἄγῶνν, Ο τὴν Ἰθίηοῦ, ὑὮ ν᾽ ΒΠΠ1ν 601-166 Θ'σογα, 
Απμᾶ ουὖ ΟΥ̓ τὴν μοδά, 
Απᾶ ραῦμου Ὁρ, Ὁ νῦν ΘΘΙΔΟϑ, ΤΥ Ὀ]οοῦ 

Τὴ ἃ ρο0]α-ὈγοΙαοσθα κου θῇ, 
Απα ἀκ 1ὖὉ, Ο τὴν θθιηοβ, ὕο ὑμθ Ὡ1ὴ6 ψΠ]]ΑΡΘΆ, 
Τὸ ὑμθ ὕἤθῃ (ονθυῃσαθηΐϑ, 

Αμα 17 ὉΏΘΥ 851. ὕμθθ, Ὁ τὴν Ὀθυλοβ, “ Υ βαὺῦ 15. 0815 1" 
ΞΔΥ “ΤΙΒ ῃ6 Ὀ]οοα οὗ τὴν Ὀοϊονθα." 

Νοχῦ ἀδὺ “τυ (σινιά) οὗ ϑυθθύβ δηα οαΚθδ 816 δβδχοῃϑηρθα 

Ὀούνθθῃ ὑῃ6 ὕνψο ἔϑιμ 68 ὑψιοθ: ᾧῃ6 ἢχϑυ ᾿πϑύδτηθηῦ Ὀθίηρ 
αἸἰβύυαύθα δἃγηοηρ' ὕἢ 6 νϑυϊοῦβ ΤΩ ΘΠ ΌΘΥΒ. οὐ 800 ἴΆΠΠΥ; [86 
ΒΘΟΟηΩΠ Οαοδθηθα [ῸΟΥ ὑπο δηδησθα ρϑῖγῦ. ΤΏΘβΘ οδϊκθβ 8.6. 8180 

ΘΟΘΟΙΩΡΘΏΙΘα τυ ἃ παταῦοι οἵ ροἹῦβ οἵ ἃ τηούθ ἰαβϑύϊησ ἡδύτιγθ 
(δαρός). 

Α τπομίῃ ἰαύθγ, προ 8 ϑυπάδυ, ὑδῖκοθ ρ͵δοθ δὴ οἰῆοϊδὶ 

1 ουοθηρθ οἵ νἹβιύβι ΤῊΘ ὈγΙΘ᾽ 5 Ῥαγϑηΐβ ἰὩν]ῦ8 ὉΠΘῚΓ πραγϑϑῦ 
τ Ιϑίινοϑ οἵ θούῃ 86 Χ68 86, δοσοιηρϑῃϊθα ὈΥ ὉΠ 6η), 08]1] ἃροῃ {86 
Ῥγιάθρτοοη. Τὴ ἰαύνου, θϑοοσύθα ὈΥ ἢ18. ἔΠ]Θηα5, τοῦσσηβ ὕΠ6 

ο8.}} ΘΙ ΘΙ ΟἹ ὉΠ 5816 ΟΥ̓ ΟἹ ὑῃ68 [Ὁ] ]ηρ᾽ ΠΟΒΘΥ. 

1 ΠῊῺ6 τἱὴρ οὗ ἀϑδῆσουβ 15 164 ὈΥ ὑῃ6 πρωτόσυρτος ΜΏΟ 5ηρβδ Οαὖ ΘΆ6 ἢ ὙΘΥΕΘ, 

{86 Θμοσὰβ ἰδ κῖῃρ Ρ 86 γοΐγαϊη (μπαλαντή). 
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ΤῊΘ Ὀγιαθργοοῖῃ 15 οχρθϑοῦθα ἴο βθηα φῬχθβθηῦβ 0 Ὦ156. Ὀ6- 

ὑχούμθα ἔσοτα πὴ ὕο {ϊτη6, δα ΤΟΥ͂Θ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ δὖὺ ΟἸγιβύγηδϑ 

δὰ Ἐδίου. ΤῆθθΘ ργιθβθηΐβ ρ'ϑῃθυα  Υ οομβιϑὺ οὐ ἀυύιοθβ οὗ 
ΔΌΡΘΙΘΙ, ϑυοἢ 8. ὈθΙβ, βίῆοθϑ, 51|- μδηαϊκουοῃϊθίβ, οϑρ5 δηα 80 
ἴοσῦῃ. Ἰθυγηρ ΟὨθοβο- Δ δος 6 56η68 βυγθϑὺ οδίζθϑ, οὐ Εἰ ϑΌΘΥ 

᾿ῦνθ ἃ ΘΟΙουγθα οδμα]θ δηα οοϊουτθαὰ ορρθ. Τὴ6 Ὀυ146 γϑῦθσηβϑ 
ΘΏΘΙΟρΟΙΒ. ργθϑθηΐβ, οχοθρῦ ὅπ οδπαίθ. 
6 ρδΐῃ οἵ οουγῦβῃιρ, ΤοὰρῺ ἃπα Ὀθβθῦ ὈΥ οὐβϑύϑοὶθϑ ἃ8. 1 

15 Ροίοσθ ὑῃ6 Ὀθύγοὐμϑδὶ, 15. μάταν τηϑάθ βιηοούῃμου ὈΥ ὑῃδῦ θνϑῃΐ. 
ΤῊΘ ὈΓΙΔΘΡΎΟΟΙΩΏ, οτ6. ἢ6 ὈΘρΡΊΏΒ. νἹβιθπρ' Ὦ15 ἤαηποόθ, ταυϑὺ νγαῦ 

ἴο Ὀ6 δδίκρα Ὀγ μοὺ ἰαύμου ἴο ἀἴθημθυ. ΝΟΥ 18 6, ἡ ξιθϑθ τᾶ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, 81οννοα ἃ ὑδύο-ὰ- δία ιῦἢ 15 ἔαῦύατα ρᾶυῦμθυ. Α8 

ὃ. ΤΪΘ ὕπριν 1 ΥΓΟΟΌΓΒΘ 15 ται θα ὕο ἃ ἢδη6-8 6 αὖ τοῦ] ηρ,, 
ΏΘη ὑπ τηϑῖα Κιβϑίηρ' ὑπΠ6 γουῃρ' Ππ]8} 5 ἢϑηα ἀθιλγΘ  Υ ὈΙΑΒ 

Ὠτὴ ψΘ]σοῖαβ (καλῶς ὁρίστε), δηᾷ ὑῃθη οὔἴδυβ ῃ1πὶ υϑί το τη θηῦβ, 

δὴ ὅο ἃ ΒΥ 8. βδ]αυαθίοη αὖ ρϑυύϊηρ---8.}} ὑ818 Ὀδίπρ' ἀοη6 
ὉΠΟΥ͂ {Π6 ΒΘΥΘΥΘ ΘΥ685 οὗ Ποὺ ρᾶιθηῦβ. Νὸ οὔθ δοϊω πῃ] ΘΠ] ὴ 

15. δί]ονγθα, ὑμοιρῆι, οἵ οουσθθ, Ὀ]οοα Ὀδιηρ' ὑΒΊοῖτου ὕμϑη γϑίρυ, 
ὕπ6 γουῃρ' Ῥϑορὶθ οἴὔθῃ οοῃύσινα ὕο Θῃ]ΟΥ͂ ἃ οἰδηαθβύϊηθ οὐῃ- 
γοΥβδίΟη, Μ᾽ ΒΙΟἢ 15 ΠΟΏΘ ὕ6 685 βυγθοῦ θθοδαβο Του διάάθη, Τὴ6 

αἰ που] 165 δηα ΡΟ. 118 ὈΥ ΙΟ. ϑ0 8 ΘΏ ΘΙΡΓΙΒΘ 18 οὐθηαθα 

δγ6 1ϑὐγωῦθα ὉΥ ὑπ [ὉΠ] ΟΙηρ' δηθοαάοίθ Ώ1Οἢ 1 ἤρασαὰ δὐ 
Νιρτιύδ. 

Α γουΐῃ ψγἃ8 ΨΘΥΥ͂ ΔΏΧΙΟῸΒ ο Ὦδϑνα ἃ ἴδϑιν χωϊηαίθβ᾽ ομδῦ στῇ 
Ὧ15 Ὀοίμούηθα, ἃμα οἢ ἃ ΤηϊΒΌ ΠΠΟΓΏΙΩρ' ΜΘΥΪΘΙἃΔ ΠΟΙ οΪο86. ἴο 
Ὅη6 ἰουῃύαῃ. Τὴ τηϑῖα, ᾧη86 ἢγϑθὺ ΒΌΓΡΥΙΒΘ ὈΘΙΏρ' ΟΥ̓́ΘΙ, 88 

ΠούΒΙηρ' ἰοῦ ὕο 866 ποὺ Ὀοϊονϑᾶ, δηά, βῃ1θ θα ἃ8 5886 νὰβ ΟΥ̓ ὕ88 

τηϊδὺ, 58ὴ6. 8] οθα Ὠϊτὰ ἃ. τηοάθϑῦ ΘΙ ΌΤΘΟΘ : ὕμο Υ ἔδηοιθα {ῃθιη- 
Β6͵νθθ δ8΄Ϊοῦθ. αΑὖ ὑῃδῦ οὐἱυ1ο] τηοτηθηῦ, μον ον Ρ, βοὴ 6 16 8]0Ὲ8 
ἀθιηοι 1164 {Π6 γν61] οἵ νϑροὺγν 8δηα οχροβοά ὕπ6 ἢϑΌ]Θ85 ὑσσϑὶῃ 

ἴο ὕ 8 ΘΘΙΒΟΙΊΟΙΒ ΘΥ65 οὗ ἃ ρδυὺγ οἵ ομλθη, ννῆο ἢϑα γχθϑην 116 

ΔΥΥΙγοα δηα, αὐϊγϑοιθα Ὀγ ὑῃ6 βουπα οἵ ὑῃ6 Ἰονθυβ᾽ ΜὨΙΒΡΘΥΙΏΡΒ, 
βύοοα ᾿Ιβύθηϊηρ, ΤῊΘ Ὀδ1} βῃϑιηθ-ϑβοθα ὕοοῖκ ἴο ἢϊρῃῦ; Ὀυΐ 
ἴδ ψὰθ Ἰοηρ' οὐ ὑμ6 ἰοηριιθϑ οἵ [88 νἱ]αρθ φυϑθὴ ΨψΘΑΥΎ οὗ 

ὙΔΡΡΊΩΡ δὖὺ ὑπ 6 1 ΘΧΡΘΏΒΘ. 



αγγῖασο 1δὅ 

Τλ6 Ἰγοαάτηρ «ΟΥθραγαϊιοτδ. 

ΤῊΘ ΤΔΥΓΥΙΏρ᾽ ΒΘΘΒΟῺ 8 οηρ᾽ ὕῃ6 ΜδοΘαομΊ8ὴ ρϑδβϑηΐβ 15 ὑ86 
Θηα οἱ Οοἴοδοιν, δροαῦὺ ὑῃ6 6 οὗ ὑπ6 Εδαδὺ οἵ δύ. ϑϑιθῦνα8 

(Οοι. 26ύἢ ο. 5.. Αὐὑ μδὺ ἅτη6 οἵ γϑᾶν ὉΠ6 ἸΔΌΟυΥΒ οὗ ὕμθ Π6]ὰ 
ΔΘ. ΟΥ̓ΟΙ, ὕη6 νΙηἰΔρθ 10ϑὺ οοποΙ θα, δηα ὑπ 6 ν}]θρθῚΒ ΔΘ ἸῺ 

Ροββϑθβδβδίοη οὔ ὑπ ὕνψο θββθηύιδὶβ οἵἱἠ τθυγυ-τ δ ]ηρ: ἰΘΙΒΌΓΘ 

δηα ψη6. ΤῈ οἤοῖοσα οἵ {11η6, 88 15 Β66ῃ, 18 αἸοίαῦθα ὈΥ Ρυχθοὶν 
Ῥγϑοῦοα] σοηϑ ἀθυϑθοηβ. Ὑϑὺ, τὸ οουἹὰ ἤδγαϊν 6. δχρθοίβα 
ὑμδῦ 50 ᾿τηρογύϑηῦ δὴ δυθηῦ ἴῃ ἃ τηϑηΐβ [16 Βῃου ]α θ6 ΘηΟΧΟΪΥ 
ἔσο ἔτοσὰ ὕπθ ᾿μῆἤμπθηοθ οἵ ΒΌΡΘΥ ΒΟ] ΟΏ, ἡυὩ1οἢ ΟῊ 80. ΤΘῊΥ Οὐ ΘΓ 

ΟΟΘΟΔΒΙΟΏΒ ΟΥ̓ΘΥΤΪΘΒ ΘΧΡΘΟΊΘΠΟΥ. δ 6 ΘοσοΥΓαΙΠΡῚΥ Πηα ὑῃαῦ [ῃ 616 
ΔΥΘ ὑϊη65 8 Πα ΒΘ ΒΟΏΒ, ΤΟ 5 δηα ἀᾶΥβ, ἀστιηρ ὨΙΟὮ ὯῸ ΟῊΘ 

αἀδγ6 τϑυσυ. Νὸ ψϑαα]ηρ', ἔου τηβύϑηῃοθ, ὁ. ὑδίκθ ρ]806 1ῃ ἃ 1680- 

γρῶ, Νὸο ψϑαάϊηρ' ΟΥὁ Θσθη Ὀθύγου δ) 15 θ᾽ θυσαῦθα, θχοερῦ οἢ ἃ 

αχΊΩρ' Ἰηοο ἢ. Μομᾶδγῦ (Δευτέραν) 15 ἃ Ὀ8α ἀδΥ, ΙΟΥ ὃ ΤΔΥΥ]δρΘ 

ΒΟ]ΘΙ Ζοα οὐ ὑμδὺ ΟΔΥ 15 δρὺ ὕο Ὀ6 ᾿τθρθαύθα᾽ (δεντερώνει). 

ΤῊΙ5 15. ἃ Ὀ6]16Γ δνυιθῦ]Υ δΊβιηρ' σού ὑπ ἤϑῖὴθ οἵ ὑμθ αἀδΥ,3 
Θηα τῷ ἀοθ8. ποὺ Βοϊα δηγομρ' Ὡοη-αὐθοὶς ρορυϊδύϊοηβ. Οἡ {86 
οομ ραν, ΘΟ Ωρ ὕμ6 ΟΠ γιϑύϊθη ΑἸ δμδὴΒ ΜΟΠαδΔΥ͂ 15 β81ἃ ἴο Ὀ6 
ὉΠ6 ἀδὺ [ὉΓ τΔΥΥΙΔρ 6, δηα τηοϑῦ ΘαΘΙΏΡΒ 1ῃ ὑῃϑῦ ρχόνίηοθ ὕα κθ 
Ὀΐδοθ ροὴ ὑμαῦ αἀαγ5 Ταθβαδυ 18 αἰδὸ δὴ ὉΠ] ΌΟΚΥ ἀν [ῸΓ 

ΤΩΘΙΎΥΙΏΡ' ἃ5 [01 πγοϑὺ ΟΥΘΥ Ὁιηρ8. Βαῦ οἵ 81] ἀδγ8 οἵ ὑπ6 σψϑοὶς 
ὍΠ6 πηοϑῦ ἴα] ἴο οομ]αρδ] [β]]οιῦν 15 Δ βαμβοβαδυ---8 ΟΡΙΏΙΟῺ 

ΥΘΙῪ ῬΟΒΙ ΙΝ ΘΙΥ ΘΧΡΥΘββθα ὈΥ 0Ὁη6 ρορυ δῦ βδ Ίηρ᾽: 

᾿Ὅλα μας ἀνάποδα κὴ ὁ γάμος τὴ 'Γετράδη 

“νου ὑΒηρ 15 ὑορϑυ-ὕΥΥ ΜΙ τι: ονθὴ ον ψΘααΙηρ ὰ5 ΟἿ ἃ 

γγδαμποβϑάδυ." 

ΟΥ̓ τρορῦῃβ ΜϑΥ 15 Ἰοοϊκθα ΡΟμ 85 ὈῬϑυυοα]δυν ἀμβαϊδ Ὁ ]6 

ΟΥ ΤΔΙΥΙΔΡῸ. ΤῊΙΒ ργ͵] 106 ἀσϑιηδὺῦ ΜΘΥ 18 πού οομῆηρα ἴο 
Μϑδοραοηΐδ, οΟΥἹ ᾿Ἰηἀθρα ὕο ὑπ6 ατϑοὶς τᾶθθ, Τὺ 18 βΒῃγϑα ὈζΚ ΠΘΔΥ]Υ 

1 ΤῊ6 ΟΥ̓ΚΠΘΥ 15]8Δ} οΥβ Π ΚΘ 156 οὐ͵]θοὺ ὑο Τα ϑυυγίαρ ΟἹ ἃ ΔΏΪΩΡ ἸὩΟΟΠ, 88 

Ἰηβύϑηοθ οὗ Βυυ Ὀ] βγη, Ὀθβθ6α ΟἹ ιββοοι δύο οὗ 1688, Ώ1ΟῊ Ἰγθρίη6 5. 8. ΒΥ1Ω- 

ρΡϑΐῃν οὗ ργοσίηρ 8ηα ἀθοϊ]ηρ πϑίσγο ψ1Ὸ 06 οἤϑηροθ οὗ {η6 τηόοο. 8:66 

ΤγΙοσ, Ῥριηιϊζίυς Οπϊζιγα, νο]. τ. Ὁ. 180. 

2 Ορ., Βονονθι, Πθηιοῖγ8 ΟΥ̓ ἐδ Δηπιογίσαπ, Εοὶκ- ΠΟΥ Βοοϊείψ, νο]. τν. Ρ, 61. 

8. ““ Οαγββοαβ,᾽" Του ἐπ Ἐιγορο, Ὁ. 886. 
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8.11 Ἐασορθδῃ πϑύϊομθ. [Ιὑ 18 τηϑοῦ ψιῦ ἢ τῃ οΪδηα, ΤύδΥ δῃὰ 

ΒΎΔηοΘ. [Ι͂ἢ ΤὩΔΗΥ͂ ΕἼΘ ῬΓΟΥΙΏΘΘΒ ΟΠ6 5011} ἤθϑυβ Ὁ6 ὈΓΟΥΘΙΌ: 
“ΜδΥ σψϑαάϊηρ', ἀθϑα]γ πϑασϊηρ " (Λίοσθ8 (6 Μαϊ, ποοθ8 (6 ΠιΟΥΪ). 
6 αἰδο Κῆον ὑμδῦ 1 Θχιβύθα 1ῃ ἃ ΥΘΙῪ Βύγοηρ [ΌΤΙ] 1 δηοιοηῦ 
Ἀοηθ. Ονυμα {6115 ὰἂ58. ὑπαῦ Ὀούῃ τηδιθηβ δα ψιάον8 ϑυνοιϊᾶθα 
ποηδηρ ὕΠ6 Ὀτιάδ] ὑογοῆ τ. ὑμδῦὺ ταοηὐῃ, ἴῸὺ ἴθδυ ᾿θϑὺ 1τὖῦ βΒβου!α 

ΒΟΟΩ ὈΘ ὕυγηθα Ιηὔο 8. Ὀ.118] ἤοσοῃ. Τὴ βϑῖὴθ ροθῦ ΒΌΡΡΙΙΘΒ 
158 ΜΙ 8ὴ ΘΧΡΙϑηδίοη οἵ ὕπθ ργθυβϑι!ηρ παρογϑυιψιοη. ΗΘ 
αὐνυθαύοθβ Ὁ ὕο ὑῃ6 οσούτγθησθ ἴῃ ὑδαῦ ταοηῦ οὗ ὑπ6 ἔπμθταὶ 

ΤΙῦθ5 οἵ ὕμ6 ᾿ϑηνυγαίία Τῇ μ΄ Θχρίϑηδύϊοῃ 18 οουγθοῖ, τὴ ὑΠ6 

τηοάθτῃ οὈ]θούδοη ο ΜαῪ ψραάίηρβ γ βᾶνθ δὰ ἰηὐθγοβύϊῃρ, 
ΒΌΛΙ, “8. ΒΕΓ ΚΊπρ ΘΧΘΠΊΡ]8 ΠΟῪ δὴ 1468, ὕμθ τιϑδῃϊηρ οἵ 
ὙΠΟ Ὠδ8 ὈΘΡΙΒηΘα [ὉΓ ΔΡΌΒ, ἸΘῪ ΘΟΠΜΌΙμΙ6 ὕο οχίϑῦ ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 
Ὀθοθαθθ 1ὖ δὰ5 οχιβίθα, "ἢ 

ΤῊΘ Μϑοθαομῃιδηβ, {6 ὑΠη6 «68, 8.6 [οηα οὗ βύγοθοδιηρ οαὖ 
ὃν [ϑῦϊνϑὶ ὕο 105 αὐμηοϑῦ ἰθηρίῃ, 8δπα ἃ Μϑδοθαάοῃιδῃ ΜΘ α]ηρ᾽ ΤαΔΥ 

Ὀ6 σοΙηρδΙθα ἴο ἃ ὑθάϊουβ Εἰ θθη-ϑοῦ ραν. Τὺ Ἰαϑύβ ἴὉΓ ἃ 1.016 
ἰουιρηῦ, ϑδοὴ αδΥ Ὠϑνίηρ 105 Οὐ ααὐ685 8ηα αἀοΙρηθ. [0 

ξαΥΌΠ 6. ΤΘΒΘΙῚ Ὁ]65 ἃ 618 θα α]ηρ' 1 1ὖ8. ΘΟΙΊΡΙΘΧ πα 8116- 

ΘΌΓΤΙΟΔΙ ΟΠδυδοῦθυ, 88. }1}} ΒΟΟἢ ϑΡΌΘ8γυ. 

1. 

Δ ΏΘη ὑμ6 ἀαύθ ἴοσ ὑπ6 τϑιτῖαρθ ΘΘΥΘΙ ἢν ἢᾶ8 ὈΘΘη ἢχϑά, 
ὑπ6 Ὀγἀθρυοοη οἡ 0.6 ῬΙΘΟΘαϊηρ' ΟΠ ΟΔΥ 56 η68. ὕο 086 Ὀγ66 8 
ααϑηύιῦν οἵ ὨΘΠΏδ, 8η8 Βοοῃ ἰού ἢ6 8115 1ῃ Ῥούβοη. Ηθ ἰκΊ5568 
ὍΠ6 Βϑῃα8 οὗ Π15 Ῥγθηῦβ- 1 -ἰὰνν ὑμδῦ ἃγ6 ὕο 6, δηα ὕπθη ψιυπουῦ 

ἔανύμου 80 Ῥγοοθθαβ ὕο ὑῃ8 ροϊῃΐῖ, ψῃ]Οῆ 15. ἃ ῬΌΓΘ τηϑύθου οὗ 

Ῥαβιηθθθ, [ΙΕ ὑπ σιάθ, ϑοοουάϊηρ ὕο ὑῃ6 “Δρυθριηθηῦ, 185. ὕο 

ὈΓΙΏΡ᾽ Β1Πὶ ὃ ῬΟΥΓΙΟῊ 1ἢ ΠΩΟΏΘΥ, ὮΘ ΓΘΟΘΙνΘΒ 1ῦ ὉΠΘ16 ἃηα ὑΠΘΏ, ΟΥ̓ 
1 Ὁ6 τράχωμα οσοηδιδβύθ οἵ ἰδῃηα ΟΥ̓ γ68] Ῥυορθυὺν ἢ6 ρϑὺβ 8 

ΣΙ ΘΙ ΒΘΟΌΤΙΟΥ ἴον 10. 

ΝΟ νἱᾶσδο 8615 ϑϑδᾶθῃη,, ἢ6ὺ ΥὙἱγρίηῖ8. δρίϑ 

Το ροσα. ύδθ παρϑδὶῦ, ἤοη ἀϊαΐαγηϑ ἔα], 

Ἦδο ααοαὰθ 46 οδαβδ, 51 6 ὑχόυοσθῖα ὑδηρτηῦ, 

Μθη86 γ8185 Μαϊο ὨΌΘΥΘ ὙΟΙΘῸΒ δ1ύ. 

Ονᾶ. Καϑβί. γ. 4871. 
3 ΤΎ]ΟΥ, γίηυϊεέίυς Ουιζέι) 6, νο]. τ. Ῥρ. 70---71. 
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Τὴ ὑπ Θνθῃ]ηρ' ΘΟΙΩΙΏΘΗΏΟΘ ὉΠ6 θϑυϊν!ῦ165, ΤῊ ὈΓΙΔΘΡΎΟΟΙΏ Β 
ΘΟΙΏΥΒα 65. ΘΒΒΘΙ 6 1 ἢ18. ἤοῦβθ, θυ ὑΏΘΥ 81ηρ' 8Π4 ΙΏ8Κ6 
ἸΏΘΓΡΤΥ, 8116 ἴο ὑῃ6 ὈΤ1Δ6᾽ 5 ἤοΒ6 γθϑοσῦ 6. τϑίάθη ΠἸΘΠ 645 δπα 

ΘΙΊ886. ὈΠΘΙΊΒΘΙνΘΘ 1 Κ6 Τϑηηθυ. ΤΏΘΒ6 Τηϑ] ἀθηβ δβϑιϑῦ 1ἢ 
Ὁ06 Ῥγθρδιϑύϊοηβ ὑμσουρῃουῦ ὑῃ6 ψθοῖ. 

ΕἸγϑῦ οἵ 4]1, οαὰ. ὑπὸ Μοῃαδυὺ ὕῃθυ ἢ6]ρ ὑῃθ Ὀγιάθ ἰο ἄἀγθ ΠΘὺ 
ἢδῖν ψιὺἢ ὑῃ86 θηηδ γϑοοϊνθα ἴγοιη ὑῃθ Ὀγαθργοοη. ΤΉΏΘΥ δἷβὸ 

ἄγ ὑμθ οὟπ Π8ιγ ΜΠ 10. ΤῊ15 ϑοῦ 15 ΘΟΟΟΙΏρΘΏΙΘα ὈΥ͂ ἃ. 

ΒΌΘΟΙΔΙ] ΒΟΗΡ: 

Τραγοῦδι τῆς χαρᾶς." 

(γον Οαναΐζία.) 

ὍὌντας βάνουν τὴ νύφη καναά. 
93 7 “ ’ »ῃ »Ἕ 

“Ἐὐχήσου με, μανούλα μου, νὰ βάλω τῇς μπογιαῖς μου." 
» Ἁ ’ 3 , Ἁ Ἂ “Μὲ τὴν εὐχή μ᾽, παιδάκι μου, νὰ ζῆστε, νὰ προκόψτε." 

( ἿΑ ἴω Ν ζ ΄ ν 7 Ἁ θ 5 Ι 
ν ζοῦσε κὴ ὁ πατέρας μου, σὰν τι χαρα θὰ ἡταν! 

Ἃ ἴω Αν ζοῦσαν καὶ τ᾽ ἀδέρφια μου, σὰν τί χαρὰ θὰ ἣταν ! 
ἍᾺ 5 ς ᾿ Ας εἶν᾽ καλὰ ἡ μάνα μου, πάλι χαρὰ θὰ γένῃ 1" 

Ἰγοαάνηρ ϑοησ. 

Τλ6 ἀγοίμο ο7 ἐλ6 ὑγιαθ᾽8 ἢαῖν. 

( Β]Θ85. 116, ΤῺΥ ἀθδὺ τροῦμου, ὑμδῦὺ 1 ΤΩΔΥ ΒΡΡΙΥ ὑμ8 ἀγβ.᾽ 
«Ὑ0α ΠδνΘ ΤΩΥ Ὀ] ββίηρ, ΤΥ ἄθδι' οὨΠ]: Μαν γοὰ Ὀοΐ ᾿ἶνθ δηα ῬΓΌΒΡΘΙ. ἢ 
( Τῇ τὴν ον νψὰβ ἴῃ 1116, ΟἈν, σβαῦ ἃ Βδ)οϊοίῃηρ ψου]Ἱᾶ ἐμθγ Ὀ6! 

Τῇ τὴν ὈγοῦμοΓΒ ΜῈ ἴῃ 11{6, ΟὨ, ψῇδὺ ἃ Βα)οϊοίηρ που]Ἱᾶ {μθ 16 Ὀθ: 

ΜΑΥ͂ ΤῺ τποῦμου Ὅ6. Μ068}1, 50}}} ἃ Βδ)οϊοίῃρ θῃθ1:8. 5881] 06! 2 

Τυδβάαγ, Ὀοίηρ' ἃ ἀΔΥ οὗ 1] -Οῃγθῃ, 15 βρθηῦ ἴῃ 10 ]|ΘΠ688, 

δχοθρῦ ὑμαῦ ὑπο Ὀγ4θ δμᾷ ποὺ ταδί 48. να Βἢ ὑμὶν ἢδῖγ. δ ϑα- 

ποβάδΥ τυϊῦπθββθα 0Π6 “ ΤΟ] ἀἸηρ' Ρ οὗ {86 ὑτουββοδα" (διπλώνουν 

τὴ προῖκα). Τπ6 “Ιμν!ύογ᾽ (καλέστρα) ΜῈ ἃ {1Π568]-οον θυθα 

1 Χαρά ’' Βο]οϊοίηπρ᾽ ἴβ 1π6 πϑηιθ ὈΥ ΜΏΙΘἢ [Π8 ψοααΐπρ' (γάμος) 15 ὙΘΙΥ͂ Ἀ51181Υ 

6816. ΤΏ6 ’ Βοϊ]οϊοίηρ βοηρδ᾽ (τραγούδια τῆς Χαρᾶ5), ΒονΘΥΕΥ, 85. ΜὩ 6 5688, 

Οὔΐθῃ 816 οὗ ἃ ὙΘΥΣ ὉΠ] Ὁ] ομαυϑοίθυ. ΕῸΣ οὔμϑυ βΒοηρβδ οὗ {π15 οἶαββ ἔγοτω 

Κορβαϊουΐθ 866 Βουμμαγᾶ Βομπαῦ, Ηοολιεει δἰ66 7 ΝῪΟΒ. 40 ---48, 

2 Τί Ὠθοᾶ ποὺ θὲ βυρροβεᾷ ὑπδὺ ποὺ ἰβίμου δηᾷ ὈΣΟΥΆΘΥΒ 816 τ0 8} αθϑᾶ. 

ΠῊ6 Μβοδδοηίδπβ πκ ἴο ἰαῖκο ὑποῖν " Βαο]οϊοίηρβ᾽ 5886], οὐ, Τὺ 6, ο ΘΗ Π866 

[Π8 Ρ]Θαϑαχσθ Ὁ. [86 οοπίγαβί οἵ ρϑί:---ὃ ὑχαὶῦ οὗἨ ομδυϑούθυ ΨΒ1Θ6Ὴ ταϑύ ΘΟΠΒΙΘΏΤΙΥ 

Ὀ6 ὈΟΥΏΘ ἴῃ ταϊμᾶ. 
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ΠΟΒΘΡΘΥ ΟἹ ΠΟΙ τἱσῃῦ ὑθιρῖθ ΡῸΘΒ τουμα ἴο ᾧη6 Ποῦβθ8 οἵ 
6 η65 8η6 το] Όν 65. 8η6 8.5.8 ΟὨΪΥ͂ Τ]ΘΥΓΙΘα ἸΥΟΙΏΘῺ ὕο ΘΟΙῊΘ [ἢ 

0ὉΠ6 δἰθθυῃοοη ἰο δϑϑιϑῦ δὖὺ ὑμ]8 ᾳπούίοη, Μοβῦ οἵ 016. ΔΡΓ]0168 

16 αἀδθροβιίθα 1ῃὴ ὈΥΆΠα- ΠΟ 8ηα οἝΔ]ν ραϊηύθα ομθϑῦβ, Ὀαῦ 

οὐ ΘΥΒ---- ΘΒ ΟΙ8}}Υ ὕῃ 0856. ψΏ]Οἢ 816 Ἰηὐθη θα ἃ8 Ῥγθβθηῦβ [ῸΓ 86 
ΚαηΒ[0 1 Κ δα τὴ6 Ὀδδύ τηδὴ (καλητάτας)---ϑῦθ θχιθιύθα, ΑἹ] 

0015 18 ἀομθ ὕο ὕΠ6 ϑοοοιηρδῃϊμιθηῦ οὗ Τ 8168] Ἰηδγαταθηΐϑ. 

1. 

ΤῊ υβάδΥ 15 ὑη6 Ὀυδιθϑῦ ἀδΥ οὗ 8]], δηα 1ῃ. βοιλθ αἸβύσιοῦβ ὑΠ 6 

ῬΥΘΡΘΙΘΟΙΟΏ5 ἀο πού ΒΘΙΓΙΟΌΒΙΥ ὈΘρΡΊΩ {1}] ὑῇ6η. [}ἢ βϑαοῇ αἰβύγιοίβ 

0Π6 βΒθοοῃά ἀγοῖηρ' οὗ ὕῃ8 ὈΥ1Δ6᾽5 ἢδ11 ὑαϊς 65 ρἷδοθ 1 {Π68 τηογὩ]ηρ. 
Τὴ ὕῃθ δέθψογῃμοοῃ Ὀούῃ δῦ ὑμ6 ὈΠῚἀθρτοουη β δη6 ὑΠ6 ὈγΙἀ6᾽ 5 ἢουβ6 

δ΄Θ φϑῦμοιθα ὕΠ61 τοϑρθοῦινθ ἴϑιηδὶθ χϑἰαύϊνοβ δῃα ἔθ Πα 5 
(συμπεθέραις) νιῦῃ ὉΠ6 “ὈδΘϑῦ ψογηδῃ ̓  (καλημάνα) δια ῬΥΓΘΡδΓΟ 

1Π6 Ὀγθδα ὨΘΟΘΈΒΆΙῪ [Ὁ ὕῃ6 ἰδαβὺ ἴο [Ὁ]1ὸν (πιάνουν τὸ πρωτό- 
ψῶωμο οἵ τὰ προζύμια, παρδαλίζουν οΥ ζυμώνουν, ΆΘΠΟΘ ὑΠ6 ΎΥ 

ἃγ6 08116α ζυμώστραις). Ατηοπρ' ΟὔΠΘΓ ὑβίηρθ, ὕὑΠ6 0 πλϑῖκθ βθνθῃ 
Ὀγ1614] σα Κθ5 τῇ 6 [Ὁ] ΟΊ ηρ ΤΘΠΉΘΥ: 

ΤΉΓΘΘ τηϑ]άθηβ θοῇ ὕδϊκθ ἃ Βῖθνϑ 8 51}Ὁ ἃ 5118}} ααϑηθιν οὗ 

ἤουν. ΤΏΘη 8 τηδιάθῃ, ἤοβθ ρϑυθηῦβ ἃ16 θοΐῃ δἷϊῖνθ, σι 

ὑδγθ6 Τμοθ- πϑυ16α ψοιθῃ (πρωτοστέφανοι) Καιοϑα ἢ ἀουρῆι. 
Ταῦθ!ο ομ]άσθ 6] ὕμπϑια ὮὉΥ Ῥουτίηρ μοῦ ψαῦθυ Ἰηὔο 1ῦ: ὑμι8 
ἸΏΠΟΟΘΘΙΟΘ ἰθηβ ἃ ΠΘΙριηρ ἤϑηα ἴο Ὀυχῦ : ὉΠ6 οδΚ68 ἴῃ ὉΠ 6 

ΟἸΤΟΌΤηΒίϑη065 816 ὈΟαηα ἴο ὈΠΊηρ' σοΟΟα ἰποὶς 0 811 ΘΟΠΟΘΙΏΘα, 
Τὴ ΒΟ6 ῥῬᾶτίβ, ΠΟΎΘΥΘΥ, [15 ὑδβὶς 15 Ῥϑυξοσιηθα Ὀγ ὕΠ6 Ὀγ1α6- 
ΡΎΟΟΠΛΒ ΟΥ̓ ΒΙΒύου ΟὐἉ, 1ηὴ αθίϑυ!ῦ οὗ ἃ βιβύθυ, ὈΥ ὁπ6 οἵ ἢ15 
ΘΟΙ]Β1Ώ8. 

ΤῊ ταϑιυιθα ἰ86165 τοίουγθα ἰοὸ ἃῦονθ ρυῦ τηὖο {ῃ6 ἀουρῇ 
ΘΟΙΏ5, ΜΙ ψ Ὠ]οἢ Ὁῃ6 τιϑι θη δίσουνγαγαβ ΒΥ Ὀιη5 δα ΠΟΙΘΥ 

δη ἃ οαῦ ὕπθια ψιῦ τοῦ βοϊθιγηϊῦν (τρώγουμε τὸ μίξιο). Τῇ 

ΒΟΙῺΘ αἰ γίοῦβ ὉΠΘΥ Τῖχ ψιὺ ὑῃθ6 ἀουρὴ 8. ΒΥΏΌΟΙΙΟ Ρ81: οἵ 
Ποοῖκα : οὺ8 8ηα ποοῖς (ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό, ἰ1Ὁ. “τγχα]6 δῃα 
ἔδθυλδ]6᾽), ἃ τ]ηρ᾽, 8 8. ΘΟΡΌΘΙ ΘΟ]. 

116 0815 15 ἀοίηρ ὑπ Ὀγϑύδησθυβ βῃρ' ἰὴ ΟΠΟΓΒ γϑΓΙΟῸΒ 

ΒΟΏΡΒ, ὈΘΡΊΠΩΙΠρ 100 ὑπ [Ὁ] ]Ωρ᾽: 



Πᾶανγγασε 159 

Ι. (ὐγοτὰ Ζ7χαζ[ουϊζια.}) 

Μέγα μου Σταυρέ, μεγάλε “ΑΣ Γεώργη, 

Νὰ συμμάσουμε τὸ νειὸ ξευγάρι 

Μὲ τὴ ζάχαρει καὶ μὲ τὸ μέλι. 

(αγτροαῦ ον Οὐοϑθ, δηα ατοδί δῦ. Οθοσρο, 
ἨΘΙΡ ᾧἃϑ ὕἤο πη ἐορούμου ὑπ γοιηρ ὈΔΙΣ 

ὙΠῸ βαρῶν ϑηα ψ]ῦ ἢ ΠοηΘΥ.ἢ 

1. (ὠὐγοηι γαδϑιίζα.) 

“Ὅλα τὰ πουλάκια ζυγά, ἕυγά, 

Κ᾽ ἕνα χελιδόνι μοναχὸ 

Περ᾽ πατεῖ ᾿ς ταῖς δάφναις καὶ λαλεῖ, 
Καὶ θλίβεται καὶ λέει" 

«ἸπΠῶς νὰ περάσω τρεῖς θάλασσαις 
Κ ἣ ἄλλαις τρεῖς ᾽ς τὴ μάνα μου νὰ πάω ;ἢ 

ΑἸΙ {86 1ὐ16 Ὀἰναθ νᾶ ]}}κ [ἢ ῬΑΙΓΒ; 
Βαυῦ ομ8 5υϑ] ] 00 ἸΟΠΘΙΥ͂ 

Ὑδηάθυβ διηοηρ ὕ88 80.18]- 605. ΒΙΠΡΊΩΡ, 

Απᾶ συ ϑ]Π]ὴρ δηα βϑυιηρ: 
«ΑἩἢ τὴ, ΠΟΥ͂ 58.811 1 ΟΥ̓ΟΒΒ. ὕὍμ6856. ὕγ86 8688, 

Απᾶ ὑγθθ στροσθ, ἴῃ ΟΓΡο' ἴο δυεῖν δῦ ΤΩ τ οῦῃου ἢ 

ΠΙ. (φγοην Νιργία.) 

᾿Απόψε ὥρα νά ᾽ν καλή, Χριστὲ Ἐλογημένε, 
Ἀ 7 ᾿Ν Ἀ ᾽ 3 3 ὃ 

Νὰ πιάσουμε τὸ νειὸ ψωμί, τ᾽ ἀφράτο παξιμαάδι, 

Κ᾽ ἡ κόρη ποῦ το ζύμωνε μὲ μάνα μὲ πατέρα, 
Ν 3 Ν Ἁ “ λ μ Ν Ἁ 

Θὰ ξζυμώσ᾽ τὸ νειὸ προζύμι, νὰ φάῃ γαμπρὸς καὶ νύφη, 

Καὶ τὸ ψύκι ὅλο. 

ΜΔ. ὑμ18 δνθηΐηρ θ6 δυβρίοίουβ, Ὁ ΒΙεββοὰ ΟἸὨυ]θῦ, 

ΤῸ ἱκποδᾶ ἐῃ86 πὰ Ὀγθδᾶ, ὑπ6 ποῦν ὈϊΒοαϊῦ, 

ΤΠῊ6 τηδὶ ἃ το ᾿ςτπϑδάβ 1Ὁ μᾶβ θοῦ ταοῦμον" δηᾶ ἴαίμου, 

56. ΜΠ τὰκ ὑῃ6 μθν ἀούρῃ, ὑμᾶῦ σγόοῖὴ δηα ὈΓ4Θ Τ,ΔΥῪ Θϑῦ, 

Απαὰ 811 ἐμοὶ Κιπαγθα, 

1Α. Δ. Γουσίου “Τὰ Τραγούδια τῆς Πατρίδος μου.: Νο. 87. 
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Δ ΆΘη {ῃ6 ἰδυγηθηίδύίοη οὗἨ ἰδ ἀουρἢ 18 οομῃρ]οίθα (ὅταν 

φτάσουν) ἴῃ “Καϊϊηναμμα ϑτα 8.5. οη6 οὗὨ 86. οδῖζθϑ ψιῦ ἢ ΠΟΙΘΥ, 
ΒΌΓΏΚΙ65 1 0} βθβδῖηθ, δΠα ΔαΟΓΏΒ 10 ΜΙ δ᾽ηοηαβ. ΤῊ8 15 
06 οακ6 ψμιο ψ1}} Ὀ6 υϑθα ἴογ {ῃ86 ΠΟΙ οοτημηαῃίοη ἴῃ ὑἢ6 
γα ἀϊηρ σογθλοηυ. ΤῈ6 ΟὔΠΟΥ Β1Χ, ΨΏΙΟ, ἅτ αἰδίσ θαῦθα 
δ Ωρ ὑῃ6. γϑἰδίλνοθ δου 88 ΒΌυγΊθ6, 8.6 ὈΥΘΡΑΥΘα ἴῃ {|Κθ 
ΤΩΘΏΠΘΙ ὈΥ͂ [η6 Ουγηιρθοέϊμογαϊδ. [τὰ Βοιηθ αἰβύσιοῦβ ὕννο Ὀἱρ' τἱηρ- 
ΒῃΔΡΘα οαἶζθβ (κολούρια) 816 τηϑάρ, γν ἢ1ο ἢ ὑῃ 6 Ὀ17146 ψ θαγ8 τουπα 
ΠΥ ΘΙΊΏΒ ΟἹ ΠΟΥ ΜΑΥ͂ ὕο ὑῃ 68 ὈΓΙαΘΡΎΟΟΙΩ᾽Β ΠοῦΒ6 οἡ ὕῃθ ψϑαα]ηρ- 
ἄδγ. ὅθ ὕῃθὴ Ὀγθακβ ομθ οὗ ὕμϑθι ἢ δΥ ὕο ὑ6 μοσβ8 δῃα 

1Π6 οὔμϑυ δὺ 6 θηΐγϑῃοθ, ἃηα βοβϑθίθυβ ὑἢ 6 ῬΊθοθϑ διῃοηρ ὕ}8 
οὐονα, ΤΉΘΒΘ ῬΙΘΟΘ5. ἃΓΘ. ὈῬΙΟΚΘα ἋΡ 8ηα ΤΟ]]ΡΊΟΙΒΙΥ ργοϑογυθα, 
ἴον ΠΟΥ ἃΓ6 ΒΌΡροΟΒβα ἴο ροββθθθ ΨΟΠαΤΟῸΒ. ΥἹΓΌ6 5. [Ὁ ΟΠΊΘῺ 

ἴθ οἰ114-Ὀ6α, 
Ώ116 ὑμοθθ οαῖκοθ το ἴῃ ὑπ6 οουγβθ οὗ ργθραιϑίίοι, ὉΠ6 

ὈΥΙΔΘρΡΥΟΟΤ ΒΘΟΓΘΌΥ βθηαβ ὕο ὕῃ6. ὈγιθΒ ἤοῦβθ ἃ ὈΟΥ ΜΙ ἃ 
᾿10016 ουγ, Ηδγ ἔγθη 8 ΓΘ ΘΙ ὕο ὃ ΘΟΥ̓́ΠΘΙ ἃ:Πα ὕῃθγ6 ΒΡΥΙΠΚΙΘ 
ὑῃ6 ἤουτ ονϑὺ Ποὺ (τὴν ἀλευρώνουν). ΤῊ βᾶῖηθ ὑγιοὶς 15 ρἰαγϑά 
ὌΡΟΣ ΘΩΥ͂ Γαϊαύῦϊνοβ οὗ ὑῃ6 Ὀγ4θ ψῆο Ὠᾶρρθη ὕο 081] δὖ {86 
ὈΠΙΔθρτοοταβ ἀὐτίηρ 6 ἀδὺ δηαὰ υἱοθ υϑγϑα. ΙΒ ουβύοιῃη οὗ 

“6 Ποατιηρ," σΒΙοἢ 15 πον-ϑ- δ Υ5 ΤΘραγθα ἃ 8 ΤΏΘΓΘ ΠΟΙΒΘΡΪΔΥ, 
ΤῊΔΥ ΜῸ]] Ὦδνθ οὐἹρΊπαῦθα 1ῃθ ὑπ Ὀ6]16Γ ὑμαὺ ἤουΥ κθθρ8 δυ]] 
Βρ1ΓΙύ5 οἵ, νὰ πα ὑπμδὺ οδίχηθαὶ 15 αβθα 1ῃ ὕῃ6 ἨἩ]ρΪδια 8. οὗ 
Θοουϊδηα νι δὴ ΘΟ ΘΑΙΪΥ 51 γ1|8 0. ῬΌΓΡοΟΒο. 

Τὴ {86 δνυθῃϊηρ 056 οἵ ὕπο ὈΓΔ 65 τηϑιάθηῃ Ἰθηβ ραΐβ ἢ ἃ 
Ἰη8 5 Ο80---ὐ 8. ΒΥ ΟΠ ]ΟΔΙ]Υ Ὑϑρυθβθηῦηρ ὑῃ6 ὈΤΙαθρυοουα--- 
δηαἃ ἄἀγοβ ὕμ8 Ὀγ] θ᾽ 8 8 τ ἢ θηηδ, νγ}1160 ὉΠ 6 ΟΥΠΘΥ Τηϑ]1685 
βύϑηα τουηα βιηρίηρ, ΤΏΘΥ ὕμθη ἰδ [ὴ6 ὈτγΙὰθ ὈΥ ὑπ6 πϑῃηὰ 
δηα βοῦ ὉΡ ἃ ἄδϑῆοθὺ. ΤῊ [Ὁ] ΟΊ ηρ᾽ Δ16 βοιλθ οὗ ὕἢ 6 ΒΟΏΡΒ ΒᾺΠΡ' 

ΟἹ ὑἢ]15 ΟΟΘΟΒΘΒΊΟΗ. 

1 Τὸ 88 88] ψἰ ΡΘΟΡ]6 σοὶπρ ΟἹ ἸΟΌΓΏΘΥΒ δἰου πΙρ ὐ811 ὅο δ Βοσὴθ 

ΜΠ ἢ (Βοχὰ ; {86 φροοκθίβ οὗ Ῥουβ σψοσχα Π]]οα ψ ἰδ; οἹα τηθη βρυϊη ]θα {8 61|- 

Β6Ινοβ ψιὺ 1 ΜΘ ρσοϊηρ ΟἹ ἃ Ὠϊρμὺ Ἰοατηθυ. 41. α. Οδρθ61}}, διυρεογεείιϊοη8 

ΟΠ ἐδ Ηἰϊσμαπάϑβ απὰ 1οἰαπαᾶδβ 0} ϑοοϊίαηά, ὈΡ. 471 ἴ0]], 
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Ι, (γοῦν Ζιοῆπα ἀπὰ γαυϊ.) 

Μιὰ φορά ᾽ν ἡ λεβεντια, 

Μιὰ φορά ν᾽ τὰ νειάτα. 
Μὲ ξούλεψαν ἡ ἔμορφαις κὴ ὅλα τὰ παλληκάρια, 

, Μὲ ζούλεψε κ᾽ ἡ μάνα μου καὶ θέλει νὰ με διώξῃ. 

Διῶξές με, μάνα μ᾽, διῶξές με πολὺ μακρυὰ ᾿ς τὰ ξένα με, μ μ: ᾿ 
Νὰ κάνω ξέναις ἀδερφαῖς καὶ ξέναις παραμάναιῖς, 
μα ἢ Ὰ , 5 Ἁ ς »"» “ “ Ν Ἁ ,ὔ 

ἘΞέέναις νὰ πλέν τὰ ῥοῦχαά μου, ξέναις καὶ τὰ καλὰ μου, 
’ 

Μανα μου, τὰ λουλούδια μου καλὰ νὰ τα κυττάζῃης. 
᾿Ακόμα σήμερα ᾽μαι δῶ, αὔριο καὶ τὸ Σαββαάτο, 

΄ ᾽ 

Τὴ Κυριακὴ σ᾽ ἀφίνω γειὰ μὲ μῆλο ἕαχαρᾶτο. 
5 7 Ν᾿} Ἀ “Ἢ. Ν ΝΣ» Ἁ 

Αφίνω γειὰ ᾽ς τὸν μαχαλᾶ καὶ γειὰ ς τὰ παλληκάρια, 
3 , 3 Ἅ “ ’ ᾿ ἤ 

ω καὶ Αφίνω καὶ ᾽ς τὴ μαναὰ μου τρία γναλια φαρμακιει"' 
τῶ ΑἉ Ι Ν ΒΩ Ν ᾽ Ἶλλ᾽ . 7 

ὥνα νὰ πίνῃ τὸ πρωΐ καὶ τ᾽ ἄλλ᾽ τὸ μεσημέρι, 
Ἀ " ΝῊ ὩὌ. 

Τῶνα τὸ βράδυ νὰ δειπνᾷ, νὰ πέφτῃ νὰ κοιμᾶται). 

Ὑουδ οοιηθϑ Ὀαὺ οὨο63, 

8 δ᾽6 γουηρ' ΟὨΪΥ ΟΠΟΘ. 

ΤῊΘ ἴδ οὔθϑ ἃμα 811} ὕμ6 Ὀγᾶνθ 1865 8.86 1θϑὶοιβ οὐ 1Ώ6. 
ΜῈ οὐ τοῦθ 50 ΘΏΙΘΑ Τὴ6 δϑηἃ β6ϑῖζβ ὕο ὑπ τὴ6 Οαΐ. 

ΤΌΤ τὴ6 οΟαὖ, ταῦ τηοῦμον, βοῃα τ16 ἴδ. ΑΎΘΔΥ ὕο ἔτ ῖρη Ῥϑεύβ, 

Τμδὺ 1 ΤΩΔΥῪ τηϑίτθ βἰβίουβ οὗ βύχσϑηρθ σψοιθη, 8δη6 ἴοβίθυ -οῦ 5. οὗ 

ΤΟΥΘΙΡΏΘΙΞ, 
Τμδῦ ὈΓΘΙΡῺ ΟΙΘἢ ΤΔΥῪ ΜὙΘΒῊ ΤΩΡ [ἸΏ6η, 86 τὴν ὑοϑῦ οἱ οὐ 68. 

Ο ΤΥ τποῦμοῦ, ὑθμα ΤΩΥ α681" ρ]δηὺβ ψ6]]. 

ΠῚ Β. Ὀαὺ ἰο- ἄν, ὑο-ταουτονν, δηα Οἢ ϑαῦυχαδν ὑμδῦὺ 1 δῖ 616, 

Οὐ ϑαμαδν 1 014 ὕμθο ἔδγθνθ] ψιῦ ἃ Βαρδγ- βυθοῦ ΔΡΡΙ68, 

1 Ιϑρᾶνθ ἃ “ἴδυύϑινβὶ]" ἴο ὑῃθ ν]]]ᾶρθ, “ἃ ἔϑυθυθ}] ὅο Ὁπ6 γᾶν 868, 
Αμα ἴο ΤΩΥ͂ τποῦμου 1 ρῶν ὑμγθθ ρ}}1815 οἵ ροΐβοῃ : ἢ 
Ομ οὗ σῇ ο ΑΥἾΠΙΚ αὖ τηορῃ, ὕπ6 οὔμϑὺ δὖ γα -αἀδν, 

ΤῊΘ {πϊτὰ οὐ ψΏΙΟΩ ὕο ΒὰΡ δῦ θνθ, δηα ἰδὺ ποὺ ἀοῃ δηαᾶ 5]66ρ.ὅ 

ΤΑ ναγίδηΐ οὗ {π6 Ἰαϑύ ἔσαν 11η685 15 σίνθῃ ὃν Ῥβϑββοῦ, Νο. 618. 

2 Αποϊθηὺ ΟὝΘΟΪς ῬΟΘΙΣΥ ὩΟΟΘΠΟΒ 15 ΒΙΠΪ]ΔΥ ΒΘ τηθηΐβθ. ΤΊ ΠΘΟΡΏΙ8. ΘΥ̓Θ ἢ 

ῬΓΘίουβ ἀθαῦῃ ἴο 1ο88 οἵ γουίδ: 

ΓΑφρονες ἄνθρωποι καὶ νήπιοι, οἵτε θανόντας 

κλαίουσ᾽, οὐδ᾽ ἥβης ἄνθος ἀπολλύμενον. 1069. ΟΡ. 877. 

3 ἼΘΙ 86 Ὀγῖάθ ἰΙθᾶνθβ ΦΥ͂ ΒΟΤΏΘ, ΠΟΥ τοῦμου Βδηᾶβ ΠΟΥ δὰ 8ΡΡ]6 ψΏΙΘΩ 

586 γΟΥΒ 80 Κ ΟΥ̓́Θ ΘΙ ΒΠΟΌΪΟΘΙ ““ [Πδὺ 586 Τηδνὺ ἰϑᾶγϑ βυθοῦ χϑυιοσῖθβ ὈΘ Ια 

Ὠοχ᾽ (ν᾽ ἀφήσῃ γλύκα πίσω ΤΉ5). 

4 Ορ. ΒθΏη6)]] Βοάα, Τὴε Οιυβέοηιβ απὰ ΠΟΥ οΥ οάογη ατεεςο, Ὁ. 98. 

5. ΤῈΘ ΡΟΙΒΟῸΠ 18, οὗ οοῦγβο, Πραταύϊννθ οὗ {86 τηούμου  Β ρυϊοῖ δὲ ταἱβδίηρ ΠΟΥ 
αἀδΔΌΡΉΓΘΥ ΘΥΘΙῪ ὨΟῸΧΣ οὗ {86 ἄδΥ. 

Α. Ρ. 11 
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1. (ἄγον Μοϊορηῖζ..) 

᾿Ακόμα σήμερ᾽ εἶμαι δῶ, Ἰ]αρασκενή, Σαββάτο, 

Τὴ Κυριακὴ σ᾽ ἀφίνου γειά, ᾽ς τὰ ἔρημα θὰ πάνου, 

Θὰ πάν᾽ ᾿ς τ᾽ ἀηδόνια τὰ πολλὰ καὶ ᾽ς τοὺς χοντροὺς τοὺς 

ἴσκιους, 

Νὰ πέσω ν᾿ ἀποκοιμηθῶ, νὰ πάρω ὥραν ὕπνο, 
Ν᾽ ἀκούσ᾽ τ᾽ ἀηδόνια πῶς λαλοῦν καὶ τὰ πουλιὰ πῶς κλαΐί- 

γοῦυν, 

Πῶς καταριοῦνται τὸν ἀητὸ γιὰ τὰ μικρά τὶς ἁρπάχνει" 

“᾿Αητέ μ, νὰ φᾷς τὰ νύχια σου, τὰ νυχοπόδαρά σου, 

Ποῦ μ᾽ ἔφαγες τὸ ταῖρί μον ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά μου, 

Ποῦ τοῦχα καὶ τ᾽ ἀγκάλιαξζα καί το γχλυκοφιλοῦσα." 

Ὑοὺ ὑμὶ8 ἄδὺν 1 δὴὴ Ὦθγθ, οὐ ΕὙΪάδΥ δηα ϑαύαταδν. 
Ομ 'υμάεν 1 5281} Ὀ1α ὕπθ6 ἔϑυθνϑ, ὕο ὑπ ψ]]άθυηθαβ 5881} 1 ρο. 

Ι 5881] σὸ ὕο 86 ἢοοϊζβ οὗ πἰρ ύϊηραϊθθ δηα ὅο ὑῃ6 ἔδαὺ βῆϑδαονβ, 

ΤῸ ἰΔ.ὺ τὴλδ ἀόοσῃ 8πα 5] ασα Ὀ6}, ὅο βηδύοσῃ δὴ που 5. 5166ρ, 

Τὸ Ἰιβύθῃ ἕο ὑμ6 ῃἰρη  ηρα]θ θ᾽ ΒοΟΩΡα δηα ὕο ὑμε Ὀϊγαβ᾽ ρ]ϑιηὐδ: 

Ηον ὑπ Υ οαγβθ ὑῃθ Θᾶρ]θ [7 861} γοιηρ Ο65 ΜΨΏΙΟΗ ἢΘ ΟΔΥΤΙΘΒ ΟΕ: 

«0 ρϑρΊθ, τηδυϑὺ ὕμοι οδὺ διύγϑῦ ὑμ]η6. Οὐ οἷδννθ, ὑὮΥ οἷδνγθ δηα 8] ῊΒ; 

ἘῸΡ ποὺ Βαϑὺ θϑύθῃ στοὐ τηϑῦθ τόση ᾿ϑῦνγθθη ΤῊΥ ΔΙΤΏΒ, 
ΤῊΘ τηϑίβ θοτη 1 ψχὰ5 ψοηῦ ὕο ἔοηα]6 8η4α ΒΘ Όν [Κ155.} 

16 Ὁῃ6 Κηθϑαϊηρ οὗ {ῃ86 οδῖκθβ 15 ρΌΪΩρ' Οἢ 1 [6 

υ]αθ᾽ 5. μοῦβθ, ὕμ6 ὈΓΙαΘρΎΟοη, ϑοοοιρθη16 4 ὈΥ 15. ΊΘη 45, 

681158. οὐ ὕμθ Ὀοϑῦ τηϑὴ δηα ἰκπθϑὶϊηρ' ὅο ᾿ϊτη 8Πη6 [κἸβθ ηρ' 18 

Βδηα ἰηνιύθϑ ᾿ἴτὰ ΟΥ̓ΠΟΙΑ] }]ν ὕο ἢ18 ἤοσβθ. Οδ {868 βδῖηθ βυθῃηϊῃρ' 

ὃ ῬΙ6Ὲ (πουγάτσαλ) 15 βΒΘηὖ ο ὑπ6 Ὀτ146, δΘηα 586 Ὀγθακδ 1 Πουβο] 

88. ὃ ΒΥ0}0 01 ὑῃδῦ 5ῆ6 ἢδϑ βη|]Υ 8ηα σγθνοοϑΌὶν δοοορῦθα ἢ]πὴ 
85 Π6Ὶ ἰοτά δῃὰ τηϑβϑῦθύ. Α σγραὺ ὈῬαῃπαπθὺ (φιλιὰ) δὖ {86 

ὈΡΙἀΘρΤΟΟλ 5. ὈΥρΒ ὑμ6 ἀν ἀοΙηρθ ο 8. οἷοβθ. 
Τὴ βοῖμθ αἰβύγιοῦβ 811 ὉΠ 886. σθυ 168 ΟΟΟα Οἡ 6 ΕὙΙΘΒΥ, 

116 ΤῊ υΥΒΟΔΥ 18 βρθηῦ οὔμθυ86 : ὕμ Ὀτιάθ ὑῃγουσῃ τῃ6 

1 ἸῺ δῦονβ σϑυβίοῃ 15 ψοχὰ ΙῸΥ ψοτα 851 μοαχὰ 1 δὖὺ Μρίθηϊκ. 1 ριοκρᾶ ἂρ 

{0 ΙΏΔΟΥΘ ὙΘΥΒΊΟΏΒ, ΟΩ6 δ΄ ΝΟΥΥΟΚΟΡ δηα δηούμπου δύ Νιρτιίθ. ΤΏΘΥ θοΐῃ οοηίδίπ 

ἐῃ6 Ὀἰγαβ φἱδίηῦ ἰο ὑπ ϑᾶρὶθ. ἘῸΣ Ρ47811615 ἐο {815 1ᾶἅθ8, 866 Ῥαββονν, Νοβ. 

404---407. ΑΠΟΥΒΘΥ ναχϊδιηῦ 001} Ὀ6 ἔοπηᾶ ἴῃ Α. Δ. Τουσίον, “Ῥὰ Τραγούδια τῆς 
Πατρίδος μον᾽ Νο. 166. 

3 Ταῦ. "ΕΥΙΘαΒὮ 1 ̓ ΟΥ “ δῇοούίοῃ.᾽ 
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Καλέστρα ἰανί68 Π6Υ τηϑίάθη ἔθη 8, ψ ΠΟ, ἴθι μανίπρ' ἀδηοθά 
ἴῃ Β6Ὶ Βουβθ ὕο {Π6 βύταΐπβ οὗ τηυβῖο, δοοοιηρθηῦ μου ὕο ἃ ρα Ὀ]1ο 

ὈΔΓῈ θυθ ὑῃ6 0 8411 Ῥαύῃμθ᾽, ῃΠ6 θχσρϑῆβθθ Ὀθίηρ ἀδίγταγϑα ὈΥ 0ῃ6 

Ὀγιάθργοοη. ΤΏΘη ὑμοῦ τούσσῃ ὕο ὑπ6 ὈγιἀθΒ ἤοαβ6 δια βοὺ 
ἊΡ ϑηούῃου ἀϑῆοθ. [{ ὕπϑυθ 15 ὅο Ὅθ ἃ θαπααθῦ 1 ὑΠ 6 θυθῃϊηρ, 

ὍΠΘΥ βύδυ, δῃα αἰου ιτὖ ἃ {μ1γχὰ ἄϑῃοθ θῆϑιιθθ. [ῦρ οἢ ὕῃ8 
ὈτΔθρτοόοίη, ΝΟ Ὧδ5 ἃἰθὸ ρογυίοσηθα ἢ15 δι αύϊοῃβ ψιῦ ΙΒ 
ἔΠΠΘηα5 δηα [85 θαϑύθα {ῃϑ, οοΐὴθϑ ψα ἢ ὑμθῖὰ ἴο ὑμα Ὀγα θ᾿ 5, 

δια ἰδ5 δηα ἰδβ5θ5 ἄδποθ τορϑύθμου {1} τουπιηρ. [{ ὑῃθγθ 15 10 
Ὀαπαυρῦ ὑΠ6Υ αἀἸΒΡΘΥΒ6 ΘΙ]. 

171. 

ΕὙΙΟΔΥ α͵5ὸ 15 ἃ ὈυβϑΥ ἀἂγ. Ι͂ἢ δ ᾿πουηηρ ἃ ΑΙ οὗ 
γουύῃβ ρὸ ἰογίῃ “1ῸὉὙ Ὁ.6 ἤτγτονοοα " (ἧς τὰ ξύλα) ΜὨΙΟΝ 15. ἰο. 

Ὀ6 αδθα 1ῃ 6 σοχμίηρ' θαϑύ. ΤῊ] ὕδβὶς 15 ρϑυξοσηθα 1 ὑγὰ6 
ἨοτΏΘΙΙΟ βύγίθ: 

ὙΥ1 ἢ. ῬΥΌΡΘΥ ᾿ηϑύχαχηθηΐβ ὕΠΘΥ ὑδῖζθ ὑπ6 χοϑα, 
ΑΧΘδβ ἤο οιιὖ, 8η6 ΤΌΡΘΒ5 ἴο 5]1ὴηρσ 0η6 ]οδά, 

᾿ ΕἸχϑῦ ΤϑΡῸ ἢ ὑῃ6. ὨΘΘΥΥ͂ Τη1]6 5 ΒΘΟΌΙΘΙΥ 5]ΟΥ, 

Οὐον 1115, ΟὟ ἀδ|65, ΟΥ̓ ΟΥ̓ΔΡΒ, ΟὟ ΤΌΟΚΒ, ὉΏΘΥ ῥΡο. 

ἐν ΠῚ 
ΤῊ ψοοᾶ {ῃβ8 αυθοϊϑηβ οἷθαᾶνθ, ρυθραυ ἃ ἴο Ὀυτῃ; 
Απα {μ6 βοῦν ταθ]θϑ 6 βδῖὴθ τουρἢ τοϑα τούαχῃ.3 

ΤῊΘ Τούγἢ ΟΌΤΏΘΥ 18 ΘΟΟΘΟΙΏΡ]15η6α πιῇ ογοδῦ ῬοΟΡ δῃά 

οἰτουτηβίϑηθθ. ΤῊΘ Ῥγοοθββϑίοῃ 18 ἰθα ΟΥ̓ ἃ δοΥβθ ἴηὔο ΨΏΟΒΘ 

5816 15. ρἰδηῦθα ἃ Πιρῇ ροῖὶθ νι ἃ Ὁμοῦ ἢνιηρ του τὖ. 
ΑἸ ΔΡΡΪΘ ΟΥ̓ ΟἸΒΏΩΡΘ 15 βύποϊς οἡ ὑῃ8 ἴορ οὗ π6 ροΐθ, δῃὰ ἃ 

τοῦ δηα]ςουοῃιθῦ 15 ὑ166 τουμα 10. Α8. ὉΠΟΥ͂ ΟΥ̓Δ 681 {ῃ6 

Ὑ1Π8ΔρΡῸ, ὉΠΟΥ͂ ἃ΄’6 τηθῦ ὈΥ 8 πα οἵ ἀγυηβ8 86] ῬΙρΡ65, ν᾽ Βιοἢ 
ΘΟΘΟΤΩΡΘΏΙΘΒ ΘΠ) ὨΟΙηΘ, 8ηἃ ΟἹ Τὴ6 ΨΩΥ ἃ ΒΡ06018] 5ΒΟ0Πρ' 

15. ΒΌΏΡ,, 

ἴῃ Ὁῃ68 δἰθογῃοοῃ ὕδίκθϑ ρίϑοθ ὑῃ8 “ἀθίινουν οὗ ὑΠ68 ὑγοῦβδβθϑι ἢ 

(προικοπαράδοσι). 'ΤὮΘ. ῥυϊθδύ, ϑοοοιωρϑῃϊθα ὉΥ βοῖὴηβθ οἵ 6 

1 Τὴ ουδίοιη οὗ Ὀαῃῖηρ ὈΘίοσθ [86 τιϑυυϊδρθ ΟΘΥΘΥΟῚΥ (πρὸ γαμικῶν) ΒΒ 

ΥΘΠρΊοΌΒΙν ΟὈβουνθα ὈΥ Π6 διηοϊοθηῦ Αὐ ΘΔ 8, ὑῃ6 δου ἴῸΥ 0015 Τα πούϊοη θοῖηρ 

ἄγῃ ἴσοι {86 βδοσγθᾶ βρυίηρ Καονῇ [ἢ {Π6 ὑΐτηθ οὗ ΤὨπογαϊαθ5 85 ΚΔ] ΠΥ ΠΟΘ ΟΥ 

Εαιτ-οαηναίη. (ΤΏ πο. τ. 15; ῬοΟΙ]ῸχΣ 11]. 8.) 

2 Ῥορθ᾽᾿β Π|ἰαᾶ χχιῖι. 188 [0]]. 

11. -2 
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πού ]65 οἵ ὑπ νι]]ᾶὰρθ (πρόκριτοι), 68.115 δὖῦὖ ἴμ6 Ὀγιάθβ δπὰ 

ΤΆΔΚ65 ὉΡ δῃ ἰὨνΘΏΡΟΥΥ οὗ {Π6 ὑγοῦδδοϑα (κάμνουν τὸ προικοσύμ- 

φωνο). Τὴ ὈΣΙ6᾽ 5 ρϑυθηΐβ 8η6 ἢθυβοὶ ἢ Δ ΠΧ ὑΠ 617 βΒιρηῃδύθτοβ, 

ΟΥ ὑῃθι τρᾶγκβ, ἰο ὑῃ6 ἀοοσυμηθηύῦ, δα ὑΐθῃ {86 ὑγοιιβθθδὰ 15 

“Ῥ1]6α ἀρ (στιβάζουν) ἴῃ ὃ ΘΟμϑρΙοουβ ΡΗΪ]866, ἴου 86 ἸῃΒρθο- 

Ὁ]0ἢ 8ηα ΘηνΥ οἵ ὑπ ποιρῃρουτβ. Τὸ Ποὺτβ Ὀθίοσα ῃϊρῃὐ8]] 
γΘΙΊΟῸΒ ἔθυλ8]6 τϑ]ίνοϑ δῖ ηνιῦθα ὅο Θοὴθ 8Π6 “ὕΓ ΟΥΘῚ 

016 ὑγουββθδα " (γυρίζουν τὴ προῖκα), ὑμαῦ 15, ὕο δύγϑηρθ δηα 

ῬΡαῦ 1ὖῦ Ὀδοὶς πο ὑΐθ θοχϑβ, ὑῃσοσιηρ Ἰηὔο ὕμθηι ΒαρθΥ-ῬΙ ΤῚΒ 
8 Μ]Βηϊηρ ὑμαὺ 1ὖ ἸηΔῪ 6 “βυθοῦ 85 Βυρα ᾿ (νάναι γλυκειὰ 
σὰὼν τὴ ζάχαρι).} ΔῊ ο]α ψΜοϊηϑη 15 Δρροϊηΐθα ὕἤο συϑτια 1ὖ {1}} 
0ῃ6 ποχῦ ἀν, θη ὑπ6 Ὀθϑῦ τϑῇ οἾΥΘΒ ΠΟΙ ἃ ργθϑϑηῦ, ὑῃδῦ 5}6 
ΓΩΔῪ δι]ον τῦ ὕο Ὀ6 ὕϑίκθη ὕο ὕ 6 ὈΣΙΒρΡΤΟΟΙῊ Β. 

ΤῊ διγτδησθιηθηῦ οἵ ὕπ6 ὑγούββθϑιι 158. ΘΟσοιηρϑΏ16 6 ὈΥ͂ 0}18 

ΒΟΏΡ: 

Κόρη μ᾽ τὶ σ᾽ ἦρθε μήνυμα ἀπὸ τὴ πεθερά σου, 

Κόρη μ᾽ τὴ προῖκά σ᾽ ὄρθωνε καὶ τὸν δαρό σ᾽ ᾿κονόμα. 

“Ἐγὼ τὴ προῖκά μ᾽ ὥρθωσα καὶ τὸν δαρό μ᾽ ᾿κονόμ᾽ σα. 

᾿Κόμα τὸ μαξιλάρι μον ὀργὰ θά τὸ πληρώσω." 

ΜΥ ἀδθδ} τρϑὶα, ἃ τηϑθῆϑϑϑρθ 88 οοὴθ ὅο ὕπθθ ἔτῸ πὶ ΒΥ τηούῃ6}-1-18Ὺ: 

Μυ αοδνὺ τηϑία, δυγϑηρθ ΠΥ ὑσοῦββοδα, δηα ὑἢν οἹ 8 ῬΥΘΡΔΙΘ. 

1 Βᾶγθ ΙὙΔηρΘα ΤῊΥ ὑγτοῦβαθδα ηα ΤῊΥ οἱ 5 ἤῶνα 1 ρυδρδαγθά. 
ΜΥ ὑγιάδὶ ρΊΠ]οῦν 5011] σϑιηϑίηβ; Ραῦ 1 588}] βοοῦ ΒηΙΒῃ ὑμαῦ ἕοο.᾽ 

Τὴ {16 Θυ ΘΙ ηρ', ΒΟΟΏ 8ΙΓΟΥ δα ηβθῦ, ᾿ηγτὐδῦ] ἢ ὕο ὑῃ6 ϑαα]ηρ' 

(καλέσματαν δ16 Ιβδθαθα ὈΥγ {πΠ6 ὕνγο ρϑυῦ88 ὕο ὑἢ.61} γϑβρθοῦνθ 
ἔγιθμᾶβ. ΤῊΙΒ 15 ἀοηθ ἃ5. [ο]]ονδ: Το ὈΟΥΒ, οπ6. Ὀθδυηρ ὃ 

Ιαπύθση δηα 86 οὔποθ ἃ ἤδσοῃ οἵ ψιπθ (δον), οσόονηθα πῃ 

ἤονοιβ, δηα 8. Ῥϑγοϑὶ οἵ οἷονθβ υϑρὺ ἊὋΡ 10 ῬΒΌΘΥ, 810 βϑϑηῦ 

τουπμα ὕο αβ γον ὉΠ15 ΤΩ ΘΘΒΔρΡῸ : “ΤΚΘ ὑ815 οἷονθ, 10 18. [ΠΌΤΩ 

Θο-δηα-Βο. ΤΏΏΟυ τὺ δϑίςβα ὕο οοσηθ ὕο {π6 “Βιθ)οϊοιηρ,᾿"" (Νὰ 

αὐτὸ τὸ γαρούφαλλο, εἶναι ᾿πὸ τὸν τάδε. Ἐϊΐσαι καλεσμένος 

τῳ, βργα Ὁ. 109. 

3 πληρώνω ἴὰι Μ. ΟΥ. ῥρΘΏΘΥΘΙΙΥ τάθϑ5 “ἴο Ρᾶγ,᾽ Ὀαὺ ἴῃ βοῖὴθ ματίβ οἵ 

Μϑδορᾶομπία ἰὉ 15 δρᾶ ἴῃ ἔμ βθῆβθ οἵ “ Πῃἰβηϊηρ.᾽ ΗΘΏ66 ΟΟΟΒΒΙΟΠΔΙΥ ἈΥ156 

δι αϑὶηρ ἸΠΟΙΑΘΗΪΒ: 

Οὐδίοχηθυ : Τιϑὺ τὼ6 Πᾶῦθ ΒΟΙὴ6 ΨΙΏ6. 

ΤΆΥΘΥΠ ΚΘΘΡΘΥ : πλήρωσε (" 'ὖῦ 15 ΠΒΙΒΗΘα ᾿---ΠῸ 6 16 ; θα 8150) ὁῬδυ 

Ουβίομημου : ΗΟῊΝ ὁϑῃ γοὰ 851. τὴ6 ο ῬΔΥ, θαοΐοσθ ρίνίηρ τὴ6 [6 ψ1Π67 
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νἄρθῃς ᾽ς τὴ Χαρά.) Τῇ ρϑύβοῃ ὑμὰ8 ᾿ηνι6α ἀσπκβ Πότ ὑ86 
βδρΌΠ, δοοθρὺβ ὑμ6 οἷογθ, ψ ]Οἢ 15 ἱκθρὺ, δπα ψ] 5.65 “ Ἰομρ 116 ἢ 

ὕο ὑπ6 Ὀοὐχούῃθα ρϑέν. 

ΙΝ. 

Ομ ϑαύαγαδγυ [Π6 ἀΟΥΤΥ 15 ὕβκθη ὕο 06 ὈΥΙΔΘΡΎΟΟΙΩ 8, ΗΒ 
γουηρ' 16 045, ποσηῦθα οἢ ὑΠ6 1 βύθϑαβ, τ146 ὅο 15 Ποβθ ΨΏΘΥΘ 

ὑπο δἰρηὐ, ἀγτηἶς ἰοδδίβ, 8ηα βοὺῦ Ἂρ ἃ ἄδῃοο. Μοδηίηθ ὕψο 
ΟΥ̓ ὕπθῖὴ σϑ!]ορ οβὐθη δύϊουβιυ ὑβσοαρ Π6 ν]ᾶρα ὁ ὕψο οὗ 
6 Πούβ68 ΜΏΙΟΝ 816 ἤο ΟΔΙΤῪ ἰμ6 ἄονεγ. ΤΏ {Π6ΎΥ τϑύσση 
ἴο ὅπ ὈΓΠΔΘΡΎΟΟΙΒ 1ἢ ΟΥΘῚ ἴο 101 61 ΘοΙηγϑάθβ, ἃπα ὑῃ6 

016. οαναϊοδάθ ργοοθθαβ ἴο ὑπ6 διυ1Ἃ6᾽ 8, ψι Ὁ ῥγθβθηῦβ [ΠΌΤ 
ὑῃ6 ὈΠαθοτόοτα ἤο ἢ6᾽ ρᾶγθηΐβ 8ηα τοδῦνθβ Ηϑνιηρ' ργθθθηύθα 
00.686 οἹδ, ἀσαηἶς, δηα ἀδηοθα, ὕμον ἰοδα ὑπ ἤοῦβθθ ψ ἢ ὑπο 
ὑτοῦββθϑα, Ρ]δοΙηρ ὡ ᾿1{016 ὈΟΥ ΟἹ Θϑοὴ ἤοσβθ. Τὴθ ὈΓΙ4Δ] ρον 

18 ΟΔΙΤΙΘα ὈΥ ἃ ὈΟΥ͂ οἡ ἰοοῦ. Ηδ τὰμπβ 8686, Ὀθίογθ ὑῃ8 ρτο- 

ΟΘΒΒΙΟῚ ἢδ8 βίαγίθα, δηἃ ἀ6  νθβ τὸ ὅο ὕπ6 ὈΓΙΔΘρΎόοιη, ἔγόση 

ουὴ ἢ6 τϑοθῖνθϑ 8, Τα οσϑύοη. θη ᾧμ6 ὑγοιϑβοᾶα ἢδ5 

ΔΥΣΊ α, τὖ 15 Ὀ1]6α ὉΡ 1 ὅπ οουγύγαχα δηα ὑμ6 ὈΓΙἀΘρΤοΟΙη Β 
τιοΐπου ὑγονβ ΒΌΡ Υ-Ιτη5. ἀροὴὶ 1ὖ ἴσου ἰ(ἢ6 ψιπάον. ΤΏρη 

ΓΘ γΓοϑἢτηθηὐβ 816 Βουγθα ὕο ὉΠ 6 ΟΔΥΤΊΘΥΒ, Δα 5]ΠΡΊΩρΡ' δηα ἀϑΠΟΙηρ' 

τουπα {ῃ6 Ρ116 [ΟΠ ]ον. 

Α ὈΔΙΌΘΙ 15 Βα ΒΘα ΘΟ οδ]]6α 1ἢ, δὴ ἣθ βῆδνθβ {μ6 
ὈΤΙΔΘρτοομμ, Βατσουθη θα ὈΥ Ὦ18. ΊΘμα5, νι ροτθαῦ ΒΟ] ΘΠ] ἸὖΥ. 
1 νερτοῦ ὑπαὶ 1 ψὰβ ποὺ 80]6 ὑο οὈὐδιη ἃ βρθοίαθῃ οἵ 018 Βοῃρβ 
ΒΌΠρ' ΟἹ ὕ}15 ΟΘΟΔΒΊΟΗ. 

Οπ ὑΐμ6 βϑιηθ αἀδύ ὑῃ6 Ὀτ]ἀθργοοί 5665 ἴο ὑῃ8 ὑυιάβ ὑμ6 
ἤονοιθ, ὑῃτοδαβ οἵ σο]ά (τέλεα οΥ τραῖς), ν61} (σκέπη), [Ὁγ-Ἰη6 8 

͵δοκοῦ (κρουσέλλαλ), δια οαρ ψ ]Οἢ 586 15 ὕο ψψϑδῦ οἢ {Π6 σα] ηρ' 
ἀαγ---ῖη ἃ ψοσα ὕῃθ ψ80]6 Ὀγα8] οαὐπύ. ΤΉΘΒΘ ργθβϑθηΐβ ΔΥῸ 
68116α κανίσια. ἴπι Βοπγ6 αΙδύσιοὐβ ὕον ἃ. 6 Κ ΟΜ 88 ᾿πόθεσις. 

Ιῃ ὑμ6 δυθῃιηρ ὑῃΠ6 ὈΓΙΔΘρΥοομ 56η65 ἴο {86 ὈΓ6 ἃ ἀΙΠΏΘΓ 
(ὁ δεῖπτνος), Ομ Βιβυηρ οἵ ὕθγθθ οΟὐὁἨΥ ΤΟῸΣ ΘΟΌγΒΟΒ, 8π4 8, οθκθ 
(κλίκιδ. Ὑπὸ Ὀταθ τὰ ὑπμ6 τηθϑηθηθ 18 αρὺ βθοϊυαθα ἴῃ ἃ 
ΤΌΘ ΜΠ ὑμ8 ὈγΙἀθβιηδιαβ, 0 οἢ ϑϑυηρ ὑμαὺ ὑμ6 ΑἸ ΏΘΥ 

ἢΔ5 ΔΥΓΙν θα οἷοθθ ὍΠ6. ἋΟΟΥ, ΟΥΙῺρ οτη Ια “Νοῦ Ὁ} 1688 
γοὰ ὈΔΥ ἔνθα (ριδβϑῦγθβ) 8η4Ὰ ἃ οδκθ" (Μὲ τὰ πέντε καὶ τὸ 
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κλίκι)ς. Τὴ σϑκθ- Όθγοσ, οὔθ οἵ ὕμθ ὑυϊἀθργοοῖ ΒΒ ἡθαγϑϑύ 
ΚΙΠΒΨΟΙΏΘΗ, ῬΔΥ͂Β ἃ ϑ1η Οὗ ΤΩΟΏΘΥ ἴο ἢ ὈΡΙΔΘΒΙΊΔΙ5. 8η6 18 
δαναυ6α τηὔο ὕΠ6 τοοῖη, 6 Ὀγ146 γθοθῖνθ8 ὕΠ6 οακθ βίδπαϊηρ 

1ὴ ἃ ΘΟΙΏΘΙ δηἃ ὈΥΘΔΚΒ 1ὖ ΡΟΩ Β6Ι Κηθθ ἰηὔο ὕνγο ὈΊθοθβ. 
Ἰλυσίηρ ὑῃ]8. ρϑυϊουτάδποθ, 6. τηϑὶθ οἹ- ὈΘΔΤΘΓΒ. Ρᾶ88. ᾿ηὔο 06 
ΤΌΘ ἃπαὰ ρῬᾶγύαϊο οἱἨ τρί τεβῃτηθηῦθβ, 116 τὴ6 ὑσϑῖη οἵ γου 8 
ὙΠΟ ϑοσοιηρϑηϊθα ὑῃθη βϑῦ ὉΡ ἃ ἄδηοθ ἴῃ 6 οουχύγαγα οὔ δ1α6. 

Τὴ 0158 ἄϑποθ 101η8 ὑῃ6 ὈΓΙ46 θϑοογῦθα ὈΥ͂ ὮΘῚ ὈτΟΥΠΘΥ, ΟΥ πϑαγθϑβῦ 
τ8 6 το ῦϊνθ, ἤθὺ ἤθϑα οονϑιθα ψιἢ ἃ ρΟΓρθοὺβ 51 Κουοδῖϑξ, 

Αἰδοῦ ὕδτθθ ὑσσηβ οὗ Ὁ06 5ἰονγ δηα βράδίθ βδυγίοβ 886 Ὑ υὙ68, 

8ηὴ60 6 ρυθσβύβ ἀθραῦῖ. Οἡ ΤΠΘΙΓ Ὑ8Υ Ὀδοὶς [Π6 Ὺ δγθ τηϑὺ ὈΥ 

ὕη6 Ὀτιάθρτοοιῃ, δα ὑμου 811} ὑορϑύμον, νι ὑπ6 Ὀδῃα Ῥ]αυηρ' 

1η ἰγοηὖ, ΡῸ 8δπα δίκα 0ῃ6 Ὀθϑῦ τη ὕο ὑμ8 ὈΓΙαΘρΡΎΟΟΙ 8 ὨοΌβθ6, 
ΘΟ ὕΠΘΥ 810 ἀονῃ ἴο ἃ Ὀδηααθῦ. 

Α ἄδηοθ [Ὁ]]ονν5 δηα ἰδϑὺβ 11}} φασὶν ἀαη (βαθειαῖς χαρααῖς), 
6 {16 γουΐῃβ, ψιὺἢ} ὑπ6 Ὀαηα, δϑοοῦῦ ὑπ6 Ὀοϑὺ τηϑῃ ἤοΙὴΘ 

ΘΏα δἰθουναγαβ νϑηάθυ δοαΐ {Π68 βύγθθίϑ βουθηϑαϊῃρ' (πατινάδα). 
Α 5118}. “ΓΒΙΔΙΥ [θαϑὺ᾿ (συγγενικὴ) ὕδκοβ ρΙδοθ δὖὺῦ [ῃ6 

ὑγαθ 5. Τὴ ρυρδίβ ἴθ Ὀούῃ οδϑθβ ἃγ6. 1ην]ῦύθα ὈΥ 806018] 
“Ἰαντύουϑ,, ὑθυηθὰ “ Ὀγβίϑησουβ᾽ (παραστόλια οΥ παραστεκά- 

μενοι), ΜᾺ ΔΟΘΟΙΏΡΘΗΥ ὕὉῃ 6 ̓ ηνιύαθοη ὕο ὕμθ Ὀδμηααθῦ νι ἃ 

σαΐτζο δηα 8. Ὀοὐ.]6 οἵ Ψ1Π6 ΟΥ ΔγϑοΪς. 

θη ὑῃθ σιυιρβίβ 8.6. Δββθυα 0164 ὑπθῪ δῖ6 ρυθϑίθα Ὀζ {6 
Ὠοδὺ 1ῃ ὕῆθβθθ ψΟσαβ: 

Φίλοι μ᾽, καλῶς ὡρίσατε, φίλοι μ᾽ κῇ ἀγαπημένοι, 

Νὰ φᾶμε τὰ σαράντ᾽ ἀρνιά, τὰ δεκοχτὼ κριάρια, 

Νὰ πιοῦμε τὸ γλυκὸ κρασί, τὸ μοσχομυρισμένο. 

ΜΥ ἔρθη αβ, ΤΩ ἀθαυ νυ Ὀθίονθα ἔγιθηβ, ΘΙ ουὴ 6 
Τὸ ἔδαβῦ οὐ ἔουὺν βῆθερ δῃᾶὰ οἱρηξθθῃ ΨΆΤΗΒ, 

Τὸ αἀτὐίηῖκ βυθοῦ ψῖηθ, ψ1η6 Βοθηὐθα τὺ ταυβ]κ.᾽" 

Τὸ νοῦ {ΠΟΥ͂ ΒΏΒΎΘΥ 1ἢ ΟΠΟΤΆΒ: 

Ἡμεῖς ἐδῶ δὲν ἤρθαμε νὰ φᾶμε καὶ νὰ πιοῦμε, 

Ἡμεῖς σας ἀγαπούσαμε κ᾽ ἤρθαμε νά σας διοῦμε. 

ΟὙἼΥΩ δνα ῃοὺῦ οοὴθ ἤθὺθ ἴο δαῦ 8δπηᾶ ἀπ, 

γα Βᾶνθ σοΐὴθ ἴο 866 γοὰ Ῥθοϑιϑθ οὗ οὐν ἴον ἔουὶ γου. 
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ΤῊΘ οηὐογίδϊητηθηῦ 15 ἔα Π Γ ΘΗ] γθηθα ὈΥ͂ ΒρΘοῖδὶ ΒΟΠΡΒ 
ο816α “ΤᾺ0]6- Βοηρδ᾽ (τραπεζικα) οἵ νὨΙΟ, ὑπ [Ὁ] οσιηρ᾽ 15. 8 
ἴδὶν ΘΧΘΙΏΡΙΘ : 

Γιὰ διὲς τραπέζια ἀργυρᾶ, σινιὰ μαλαματένια, 

Τριγύρω γύρω ἄρχοντες, ᾽ς τὴ μέση ὁ Δεσπότης. 

Σἂν εὐλογοῦσε κ᾽ ἔλεγε, σὰν εὐλογᾷ καὶ λέγει: 

ΟΣ αὐτὰ τὰ σπίτια ποὔρθαμε πέτρα νὰ μὴ ῥαγίσῃ, 
Κὴ ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ πολλὰ χρόνια νὰ ζήσῃ. 

ΒοῃοΙα ὑδΌ]95. οὗ βιῖνθυ, ὑσϑυβ οὗ ροϊα: 

Βουηα ϑοιῦ 81:6 δι Πρ Ἰογβ; ἴῃ ὑπο στηϊαδὺ ὕῃ6. ΒΙ5ΠΟΡ. 

Ἠδ αὐἱογοα 8. ὈΘΠΘαΙΟΌΊΟΗ ; 10 Ὠ1Β. ὈΪΟΒΒΙῺρ μ6 βία: 

“«ΟΥἨ 786 ἀν θ!]!ηρ ΒΘ ροη 16 ἃὺ6 ραύμουθα Τ]ΔῪ ποὺ ἃ 5ύοῃθρ θυϑὰ ΟΥ̓ΘΟΪ,, 

Απᾷᾶ ὑμ6 Ἰογτὰ οὗ ὑπὸ ποιβθ, ΤΔΥῪ ἢ ᾿ἴνγα ΤΩΔΏΥ͂ ἃ Υ̓ΘΔΥ "ἢ 

ΤΏ6 Ὀυγάθῃ οἵ ὕῆθβθ Ῥδησαθῦβ 18 ποὺ θη ΊγΪν Ὀοσηθ γν ὑΠ68 
ὈγΙ θ᾽ 5. δῃα ὈΡΙΔΘρΥΟοΥ 5 ρϑυθηΐβ. ΤῊΘ ριιθβϑίβ σου θα 6 ὉΠΘΙΓ 

ααοῦδ, ΜΏΙΘΏ οοηδιϑίβ οὐ “βἰδιρῃὔουθα ἰϑιηρθ᾽ (σφαχτά) δμα 
Ῥγθϑθηΐβ 5.0 ἢ 88 ΘΟ ΚΙΠρ' αὔθη8118, ἰδ ρ08, 8ηα ὑπ6 [1τ6. Τὸ ϑϑοὴ 

ΔΙΌΙΟ]6 15 Δχθα ἃ ψιβῇ, βιρηθα ψιῦῃ ὕη6. βϑη θυ β Ὥϑιηθ, 6.9. 

“ἍΜΔΥ ὉΠ6Υ ἰνθ ὕο ουον οἱ, δϑηα τδὺ (ἀοα Ὀϑϑίουνγ ΡΟΩ ὑἤθιὰ 

[πΠ6 ψοϑὶῦῃ οἵ ΑὈγϑῆϑιη, ἴϑδδο δηάὰ “9δοορ᾽" (Νὰ ξήσουν, νὰ 

γηράσουν κὴ ὁ θεὸς νὰ τοὺς χαρίζῃ τοῦ ᾿Αβραάμ, ᾿Ισαὰκ καὶ 
Ἰακὼβ τὰ ἀγαθά). Ἴπ6βθ οι ῦβ ἀγα Ὠϑηα θα ΟΥ̓́Θ ἴο ὃ, ΒΡΘΟΙΆΙΠ]Υ͂ 
ΔΡΡοϊηΐθα βίθνψεγα (κελλαρτζῆς ΟΥ 66]]Δ7- 18). 

{6 ραάλης «Υοοθδϑιο. 

Αὐ Ἰἰαβῦ 086 ἀδὺ οἵ ἀδὺβ ἢδὰ5 ἀϑνηῃθά, ἘΔΥΥ οὴ ΘΌΠαΔΥ 

ΤΩΟΥΏΙηρ [ἢ6. ὈΓΔΘ Υ]865 8η6 ἢθ]ρ5 ὧο {1 πΡ ὑμ6 ἢοσιθ οἵ 

ὮΘΥ τη! ἀθηῃοοα ΤῸΣ ὑῃ6 ἰαϑύ ὑτ6. ΤΏΘΩ 886 βοὺβ δοαῦ ἢδγ 
ΟὟ ὑοι]οῦ. Ηδ ΘΙ 156 ΘΟ θα δηα Ὀγϑιαάθα ὈΥ ΠΘῚ βιβύθυβ 
84 Ὁ θϑτηαϊά5. ΗδῪ σϑἰαὐϊνθθ, ὙΠῸ δβϑιδῦ ἂὖ {88 ρϑυξογιωϑῃοθ, 

ΒΠΟΜΘΙ ὌΠΡΟῚ ΠΟΙ 51||ν6 1 ὈΙΘΟΘΘ, ΜΟΙ ἃΓ6 ρΙοΚοα Ἂρ ὈΥ ὑδ8 
τηϑ15 8δη ἃ Ῥγθβουνθα ἃ5 ἰυοκυ. 56 15 ὕβθῃ αἀγθϑβθα ἴῃ 0ῃ6 

Ὀγια8] δὐῦγθ βοηῦ Ὀγ ὑθ Ὀγἀθργοόοῖῃ οἢ ὕπ6 ρυθνιοιβ ἄγ. ΗΓ 

᾿Ποδα 15 δαογηθα ψιὺ ρΟ]α ὑβγθϑαβ σθϑοῆιηρ ὕο ὕῃ6 Κηθθ85 δῃὰ 
ἢ6Γ ἴβοθ 15 σονϑυθα ψιῦ ἃ Ἰοηρ ΡΙΩΚ ν61}. Ομπα οὗ ἤΘῚ ὈΓΟΥΠΘΥΒ 

1 Ἑτοτα Α. Δ. Γουσίου, “ Τὰ Τραγούδια τῆς Πατρίδος μου,᾽ Νο. 31. 
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ὈΙπὰ5 ἃ θοῦ τουηὰ ΠοΥ ψψαϊδὺ ψιῦ ἢ ὕμτθο Κηαοίβ. ἤθη ἔὉΠνῪ 
ΔΙΥΑΥΘα, 586. ΚΙΒΒ65. 06 Ὦϑηαβ οὗ 81] ργϑϑϑηῦ δηά σι ἀονησαδῦ 
ΘΥ̓́Θ5. ἀΘΙ ΆΓΘΙΥ βῦθρϑ ϑοΌβ8. ὕΠ 6 τοομ 8ηα ὕδκθθ ἋΡ ΘΓ βίδυϊοῃ 
ἸΏ ὃ ΘΟΓΏΘΙ, ΒΡΘΟΙΔΙΪγ ἀθοογαῦθα τι ἃ ἤπθ οαγροὺ δηα ρ]ϑηΐβ 

οὐ 8 βθδϑοῃ, οΒΙΘΗ͂Υ ἴνγ, ψ ΒΙοῇ 185. 8ὲ θα ίθηι οὗ Ῥθυθῃμῖαὶ 
γουῦῃ δηα γοβῆηθθθ. ΤῊ1Β βροῦ 15. 6816 α “Τῇ ὈΡΙα Θ᾽ 5 σου μου ἢ 

(νυφοστόλι). 
ΤῊ Ὀυϊἀθβυηδθ ὑμθη ργοοθθὰ ἴο ρ͵δοθα οὔ ἢ Ὠθϑα ἃ 

ταῦ οἵ διΌΠ018] ΠΟΘΥΒ, Βιπρίηρ' ὑμθ ψ 116 ἰῃ6 ]] ον την 
ΒΟΏΡ": 

“Νυφούδά μ᾽, τί μας μάνισες καὶ πλειὰ δέ᾽ μας σμπου- 
ρίζεις,1 

Καὶ δὲ᾽ γυρίζεις νά μας διῇς μηδὲ νά μας μιλήσῃς ; 
“Πῶς νὰ γυρίσω νὰ σας διῶ καὶ πῶς νά σας μιλήσω; 

Μὲ ῥάψανε τὰ μάτια μου μ᾽ ἐννεὰ λογιοῦ μετάξι." 

«681 {016 Ὀγα6, βου ίοσο αυῦ ὕμου ΔΏΡΤΥ ψ] 8 δηα Μ|1} Ὧο ἸΟΏΡΘΡ 

ΒΡΘΔΚ ἰο υϑὲ 

ὙΒουϑίοσα ἀοβῦ μοι ποὺ ὑὰχ ο ἸοΟΙς δῦ 18, ΠΟΙ" ὑδ!κ ψ ἢ ἃ 17 

“ον οδῃ 1 ὑυ ἴο ἸοΟΙς δῦ γοῖ, ον δὴ 1 ῥα! τι γουῦ ὕ 

ΜῈ οὐοβ ἃ16 βχϊομθα σῇ 5}ΠῸ οὗ ἢ1πη6 βογβ."2 

ΤῊΘ Ὀγιάθ ἴῃ γϑύσσῃ ἴου ὑπθ86. δὐθθηθοηβ ργθϑοαύβ θοῇ οἵ 
0ῃ68 τηϑῖαβ νι ἃ ΟΥϑρ6 ἰκουοῃϊθῦ (σαμὶ) ὃ5 δ Βγταθο)] οἵ ἃ ΒΡΘΘΑΥ͂ 
Θηὔσϑηοθ το ὕῃ6 ΙηΔ 1166 Βἰδῦαθ. 

ΤῊΘ ὈγΔΘρτοοτη 56η618 Ῥγθϑθηΐβ ἴο ΠοΥ ἔαύῃου, πλοῦ ιν, βιβύθιβ 
ΘΔ Ὀτούμουθ, 116 5816 88 τϑδαῦ ὃ ρδβίκουία]! οἵ οἹἹδ [ῸΓ ὨῚ5 
ῬΘΟΡΙΘ. Τῆθβο τααῦσδὶ ἀοηϑύΟη8Β οοηβιϑὺ οἵἨ ἁ δυύιοὶθβ οἵ ἀὑγ685, 

ΒΆΘὮ 85 βἰεἰσίύβ, βαβῆβδ, 51Πς Θρσόηβ, ΒΡ ΡοΥβ, ἰᾶθθ ΘΟ] ]8γ5. δηὰ 

0Ὁπ6 |πΚ6, 
Ὕ Β16 ὑμ6 ρϑυίοσιαθηοο ἀθβουιθθα δον 15 θηϑούθα 1ῃ {86 

γοῦηρ᾽ 8 γ᾽5 ἤοαδθ, [πΠ6 ὈΓΙΔΘΡΤΎΟΟΙΏ 8|80 18 ἀΟΠΏΙΠρ' ἢ15 δϑῦϊνθ 
Θὐθιτα πιῦῃ 15 {πιθη 8’ ἀβϑιβύϑμοθ, [ἢ βοῖὴθ αἰδϑύνιοίβ 1ῦ 15. 06 

οαβύοια ἴον ὑπ στοοίῃ, ἃ8. ἢ6 15 Ὀθίηρ' αφοϊτθα οαὖ, ο βΒίϑηα ΡΟ 
086 πρῦμου βϑίοῃβ οἵ ἃ βϑῃαιμ:}}--- 6 ΔΡΡΙΙΔμοΘ. 806 ὈΥ {ῃ6 

1 Α Β]ραυῖδη ΒΥ στη οὗ ὑΠ6 ατροῖ ὁμιλῶ (]. 2) “ἴο ον 86. 

23 ΤῊ6 βοηρ δ]10Ὧθ8 ἴο ἐμ6 Ὀγϊᾶθ᾽ 5 5016 αηα βι]θηὺ αὐλύπαθ ρῬυθβουιθοα ὉΥ 

ΘΟΒΥΘΏΤΙΟΙ. 
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Ῥϑδβδηΐβ [Ὁ ΟΥΊΠΟΙΩρ οτὶβ (πληγοῦρι). ΜΝ ΏΘη ὑβογουρὮ Υ 
ΘαΌΙΡΡΘα [6 Κιββθθ 815 ρϑγθηΐβ᾽ ἢϑηάβθ, δϑηα 6. ρἵνθ Ἀϊτὴ ὑΠ 61 
Ὀ]οϑϑίηρ. ΤΏΘη 6 βοίβ οαὖ ιν ὑῃ6 ρῥχιθϑὺ δηα {Π6 ϑιββϑια θα 

συρδύβ 1 ῬΡΙΟΘΘΒΒΊΟΏ, Ὠθϑα θα ὈΥ ἃ Ὀδηα. Οἱ ὑῃ8 ΨΥ 6 Ὀ1Ὸ ΚΒ 

ἋΡ μα Ὀδϑῦ ϑη ψῆο, δοοοιρϑηϊθα ὈΥ ὕπο “θαθβϑῦ ννογηδη’ (}18 
ὙΥ]8 ΟΥ ΤΩΟΌΘΘΙ ΟΥ 515061), 7018 ὕΠ}6 ἰγ81}, ΟΔΙΎΨΙῊ ρ 1 Ὧ15 δ ηα85 ἃ 
ἤδϑὶις οὗ ψῖμθ, ἀθοογαύθα νι ἤονγθιβ, δὰ δ οδίζο, ψἢ116 86 

“Ρβεϑὺ ψοιηδη Ὀθαγβ ἃ Ὀαβίςθὺ οονθιθά οὐοσ 1 ἃ 51 πηᾶ- 
Κκογοβι θοῦ δηα οομὐδι ἱηρ ὑη6 ψϑααϊηρ' ψγθαῦῃβ (τὰ στέφαναὶ, ἃ 
ῬΙΘο6 οὗ βὐυῆ [ῸΓ 8 ΡοΨΏ, δηα βαρδυ-Ῥ] υτη5. ΤῊμυΒβ οϑβοογίθα 0Π6 

ὈΓΙΔΘρΥοοη ργοοθθαβ ὕο ὕμ6 γα 65 ἃροάθ, Τὴ6 [ΟΠ] οσσιηρ Βοηρ' 

15. ΒΌΠΡ' Οἡ ὍΠ8 ΨΑΥ: 

(ἔγοηι Πἰδιογοινροῖι8.) 

Ἔμπῆκα ᾿σὲ περιβόλι ᾿σὲ βασιλικό, 

Βρίσκω κόρη ποῦ κοιμοῦνταν μόν᾽ καὶ μοναχή. 
Ἔσκυψα νά τη φιλήσω, δέ᾽ με δέχτηκε, 

Μεταδευτερώνω πάλι, χαμογέλασε, 

Τρέσκασε τὸ κόκ᾽ννο χεῖλι καί με μίλησε" 
“Ποῦσαν, ξένε μ᾽, τὸ χειμῶνα ὅντ᾽ ἀρρώστησα, 
Κ᾽ ἦρτες τώρα καλοκαῖρι ποῦ ξἕαρρώστησα;᾽" 

«“Ἐένος ἤμουν ἡ καύὔμένος, ξένα δούλευα. 

Σ᾽ ἔστειλα γναλὶ καὶ χτένι καὶ καραμπογιά, 
Γιὰ νὰ βάψης τὰ μαλλάκιά σ᾽, τὰ ξανθὰ μαλλια.᾽" 

1 δηὐουθα ᾿ηὔο ἃ τουδὶ] σά 6 

Απμᾶ μοι 1 ἐουαμα ἃ τωϑια β]θθρίηρ 811] ὈΥ ἤουβΘ] ἢ, 

Ι βὐοορρα ἴο Κιβθ Βο; δυῦ 586 ΒΡυΣΩΘα Τη6. 
Ι {υ6α ἀραῖπ, δηα 58:6 βΒ:η116α. 

ΞΘ. Ορθηθα 61 ΥὈΒΥῪ 1105 δηα ΒΡΟΪζΘ ἴο 1η6: 

ΦὝἼΒΘγΘ ψοῦὺ ὑμοῦ, Ο βύγδηρον, ἀαγρηρ ὑμ6 ψιηῦου θη 1 νᾶ 1]], 

1 Τῇ Μοῖΐνο, 8 ν]]Π]ᾶρὸ οὗ ΤιΘθῦοβ, 10 88. ΟΠ66 ὑπ ουβύοση ἔου {Π6 ὈΥ]ἀΘρΥοοτη 

ἰο βίϑιηἃ ΟἹ ἃ ΙδΥρθ ΘΟΡΡΕῚ ὑγαν--- οαδύοτα 1 ΜΨΏΙΟ. ἃ ατϑοὶς ψΎΙΘΥ 5665 ἃ ΤΟΙΧῊ1- 

Ὠϊθοόθηοα οὗ 86 Βυζαῃηύίηθ Οογοπδύϊοῃ οθυθιηοην, ἴῃ ΜΏΙ]ΟΩ [η6 ΠΘΨ ΕἸΆΡΘΙΟΥ 

βίοοαῦ οἡ 8 51618. Σ. Α. ᾿Αναγνώστου, “ Λεσβιάς,᾽ Ῥ». 1905. ΤῊ]Β ΤΒΘΟΥΥ, ὑπουρ 

Βοιηθυ δύ ἔδγ- δυο μοα αὐ ἢγδὺ βισῦ, [8411165 ψ6}} Ὁ} μ6 Ῥηγαβθοίορυ οὗ [86 

ψ ααϊηρ τἰΐθβ ϑηα ΒοηρΒ (6.5. στεφάνωμα, ἄρχοντες οἰ6.) 85. Ὑ76}} 85 τὺ 0η6 Τ6ρ8] 

Ῥογὰρ ΜΈΪΘΗ ρουνϑᾶθβ [Π6 ΘΘΟΥΘΥΠΟΏΥ, 

3. 5χ.8}} ἰῇ ΟἹ μ6 οοδϑβύ, ἃ [1016 ὑο ὑμ8 νγοβί οὗ δνυ8118. 
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Απμα ὕμοι οοϊηθϑὺ ΠΟῪ ἴῃ ὕῃθ ΒΌΙΩΤΩΘΙ ΜΏΘΩ 1 δὴ τϑοονογθα ὁ 

((ΑἸΔ5} 1 ψ8 ἃ ψϑηάθγου, 1 γαὰϑ ΜΟΥ ΚΙηρ' ἴῃ ΤΟΓΟΙρῺ ρϑυῦϑ, 

Ι βρηῦ ὑμθ8 8 ΤΩΪΡΙΌΣ αὶ ἃ ΘΟ 8ηα αἀγθ, 

ΒΟΥ ἢ ὅο ΘΟΙΟΌΣ ΠΥ αἀθδὺ ἔγθθβθθ, ὉΠῪ σο θη ἸοΟΪκΒ.7 

Βν ὑμ15 ὑπὸ ὑπ6 οογέδοο Ἦδ5 γϑϑοῆθα 105 ἀθϑυϊηϑῦοη. [}ἢ 
ΒΟΙῺ6. αἰβυμοίβ ὕῃθγθ ἰδίκθδ ρίδοθ ἃ βῆδϑπ) ἢρῃὺ Ὀθύνθθῃ ὑῃ6 
ὈγΙἀθρτγοοιη 8 δηα ὕΠ6 Ὀγ]α6᾽ 5 Πθηα8. Τῃ τηοβῦ ρ΄ϑοθθ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, 
ὑπΠ6 οἀρῦυγθ οἵ {π6 Ὀγ]ὰθ δὰ5 αἀνιμαϊθα ὕο ἃ Τηθγ6 ΒΠΘΑΟΥ͂. 
Τ6 ὈγΙαθβηλδιβ ϑῃαὺ (ἢ6 ἀοον ἴῃ ὑπ Ὀγἀθοτοοι β ίδοθ δηα 
γ71}} μοῦ ορθηῇ 1Ὁ αὖὐ1] μ6 ἢ85 οἴουβα ὕπθια ργθϑθηΐβ. [ἢ σορίϑιη 

Ῥδγύβ ὉπΠ6 Ὀγἀθρτοοιη 5 ΠΊΘΠαΒ 816 σοι ρθ]]θα ἴο ἄδηοθ πᾶ βἱηρ 

ὑο ὑπ τηϑιαᾶβ, οἰβουνιθθ [Ὧ6 Ἰαύζου τούμαβθ ὕο ἀθίινου [86 Ὀυιαᾶθ. 

Απούθου ὑγαιῦ οἵ ὉΠ 8 ΘΘΥΘΙΠΟΏΥ͂ ἀΘβουν 1 ηρ᾽ ΒΟΙῺΘ Πού 15. 086 
ΓᾺΪ]Θ ΘΟσοΤΌΙΏρ' ὕο ΜΒΙΟ. 6 ὈΠΙθρτοοιὴ οἡ πθᾶσὶηρ 0Ὁη6 ὈΥΙαΘ᾽ 5 

Ὠουβθ, υὐαϑθῦ ὉΠΤῸΝ δὴ ΔΡΌΪΘ ΟΥ̓ ἃ Ροϊηθρυϑηδῦθ οὐ ᾧη6 τοοῦ 
Οἱ ὑδ6 τηϑϑηῃϊηρ οὗ 0Π18 να 80η81] ἤᾶνθ ὁσοδβιο ὕο σοτηταθηῦ δύ 

ὃ Ἰαύου βίδρ οἵ ὉΠ 8 ῬΥΟΟΘΘαΙΏΡΒ. 
θη ὑἢ6 ιη]άθργοοίῃ 85 σϑίηθα δαμῃηιυϑηςθ, ἢ ἀγϑννβ ΠΘΆΓ 

ὕΠ6 ὈγΙάθ, 8ηα δοοθρύβ 8. ρίδϑθ οἵ ψ1ὴη6 ἴσο ὕῃθ ἤϑηαᾶβ οὗ ΠΟΥ 

Βιϑύθυ, 0 δου γα 5 0165 ἃ ἥπθ ϑηαϊςουομιθῦ τουπα ἢ15. ὩΘοΪς 

Δα 51.805 Ὠϊηὶ ἴῃ ὕὍμ6 ίδοθβι Αὖ Ὁπ6 βᾶιηὴβ ὕϊτὴθ ὑΠ6 Ὀτ4θ 15 

ὑγιηρ δπούμου βϑηα κου ]θῦ τι ἢ ὑῆγθα Κηούβ τουὰμα ὑμ6 θοϑῦ 
Τϑιη 5. ὭΘΟΪς. 

ΤΏΘθ6 ὑὙἹΩΡῈ ΤΔΥ Ὀ6 ἃ γ6]16 οὗ {π6 οαρύατθ σαβύοιῃ ; Ὀαὺ 1ὖ 
15. ἸΏΟΓΘ ᾿ἰκϑὶν ὑπᾶῦὺ ὑπ6 ἰκηούβ ἃ τηθϑδηῦ ἃ5 ἃ ἀθνῖοθ δρϑιηβῦ 
ΒΟΓΙΌΘΙΥ. ΕὟΥ {Π6 Βα Υθᾶβοη ΘΙ ΟΠ ὑη6 5518 }5 ἃ ἡθϑὺ “ ΠΌΓΤΩ 
105 ΔΙ ΘηοΘ οἵ Κηοίβ᾽᾿ 15 ΒΟ: ΘΟ Π65 ἤθηρ' ΟΥ̓ΘΥ ὕγ6 Ὀγ46. οὐ [8 

ὈγΙαθρυοοιη, ἃΠα ἢ15 ΘΟΙΏΡΒΏΙΟΏΒ ἃγΘ σιχὺ ὙΠ ῬΊΘοΘβ οὗ πϑῦ “ οὐ 
δῦ ἰοαβῦ ψψιῦῃ Ὁρηὐ-ατανν οΊτα θβ, ἴῸΓ ὈΘΙΌΓΘ ἃ. ψΙΖαια οδἢ ὈΘΡΊΩ 
ἴο 1Δ]Ὑ6 ὕμϑιῃ ἢθ τηϑὺ ἀη60 811] ὑμ6 Κηοίβ ἴῃ {86 πθί, οὐ [8 Κθ 
ΟἹ τῃ68 σίγα] θα." 

ΤῊΘ τηδρῚΟ ΒΙρΡΏΙΠοθηο6 οὗ Π8 ροἼΓαΪ]Θ 15. ἢοῦ ἀμ κπόνῃ ὕο {ῃ6 
Μϑοραομῃῖϑη ρθαβϑηΐβ. [Ι͂ἢ ἃ. ῬΟΡΌΪΔΙ βοηρ' 8. ἰΟν6- ]ΟΓ ῬΓΪΏΟΘ 

Μεοῦβ οὐ ὑμβ νύ ὕνο σψιύσῃθθ, τοῦθ ἃηα ἀδυρἘ οι. 

ΤΟ ἀδυρηθου τϊϑῦ δἰ8 οθ ϑῃα ὑπ ὅο ΘΙ τηοῦθου ΒΡΟΚΘ: 

“ϑθοϑῦ ἔμοα, τοῦθ οι τη]ηθ, 815 γοιθῃ 50 ψΟΥ ΜΙᾺ οδ06 ἡ 

1. Ῥα]δίου, ϑοηρε Οὗ τλ6 Ειιδοίαπ Ῥοορίο, Ρ. 890. Ορ. α. ἀφοσρθακὶβ οὐ Πιέοῃ 

Ῥίηθδα, 1,6 ΓΙ - ΠΟΥ ἀ6 1,680085, Ὁ. 844, 
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Ηδθ Ἰονθϑθ ἃ τηϑίσθη ἔδισ, θαῦ 5η6 ἸΙογϑθ Εἰπῃ πού. 

ΤῊΘ τηούμου ὕμβθη ϑἀαγθαβοα ὑμ6 ῥῬυῖησθ δηᾶ ὑμ8 ὕο Πΐτη 51μῸ Βροῖκθ: 
ΟὙΒαὺ φῦ ὕπο ρῖνθ τη6, ΤΩΥ͂ Β0ῃ, ὑμδῦ 1 ΙηΔΥ Ταδῖζο ὮΙ" οοηδθηῦ 
“1 Βῖνου ὑῆοα αοδιγοϑῦ ὕδκθ 1Ὁ, ΟΥ̓ ύαΪΚΘ ῥθδ1]85,᾽ 

“ΝρΟΙΠΟΥ Βῆνον ἀο 1 ἀοβΙΓΘ. ΠΟΙ δνθὴ ὈΘΔΙ]Β, 

Οηΐν 86 ριγάϊθ σῇ οι ὕπο πψοᾶγοϑὺ, ὑμαῦ ὑμοὰ πγαδὺ ροῖνθ τηθ. 

Ης υπαβύοηβ Ὠ15. οίγαϊθ δῃᾶὰ ρίνϑα 1 ὕο Ὁπ6 νι ινοῃ. 1 

ΤῊΘ ᾿πἤπρῃοο οὗ Ἰζηοῦβ δη6 οἸγ] 65 ΟΥ̓ΘΥ τηϑύθουβ πλϑύγ τ 8] 
15 ποὺ ὕο 6 ἀβηϊθα οὐ ἀϊβραῦθά. Βαῦ ἃ Κηοῦ 15 8 5ΒΥγ200] ὑπϑῦ οαὐβ 
Ὀούῃ ψᾶγβ. [Ι͂ἢ 0:6 ΔΌΟνΘ 1ϑύϑηοοϑ 1 15 ὑΠ6 “Ὁγ]ηρ᾿ οὗ ὁπ6 ὑμδῦ 
βδίθριδγαβ ΛΠ 6 ΘΝ] γ-Π Δ ΥΥ16 6 ῬΔ]Ρ ϑρϑιηδῦ ΒΟΙΌΘΥγ. ΤῊ Ὀδ]16ῇ 
1ηὴ ὕμθ “Ἰοοβθῃηϊηρ οἰἴδποθον οὗ ἃ ποῦ οὐ ἃ ριγαάϊθ 15. θα δ]}}ν 

ῬοΟρΡαΪδ 

Τὴ6 ὕνο ρϑυῦιθβ ὑῇθῃ [ὈΥΤῺ Ο6. ῬΓΟΘΘΒΒΊΟη δα βοὺ [σὺ ἢ οὴ 

161} 8} ὕο ὕῃθ οἤῃγοῇ, 

ΤῊΘ ὈΓ4Ὰ6 οἡ ᾿θδυηηρ ΠΟΘΙ ᾿σΟΥΠΘΙ᾿ ΤᾺ8 Κ68 ὉΠ6 βῖρῃηι οὗ {86 

ΟΥΌΒΒ; ΜΏΘΩ 506 ἢδ8 τϑϑοῆθα 8 {ῃγρβῃο]α οἵ 06 τοοῖω, 586 

ον 5 ὑῆτθθ {]πὴ65 ὕο ὑῃ8 ογυοιῃα---ἃ βοἰθιη [ἈΓΘΎ76]],----τιρϑϑίβ ἃ 
9]8855 οὐ ψιη6 ΜιΌἢ ΠΟΥ Τ]ρὐ ἔοοῦ δπα τηονθθ οαὖὐ οὗ ἰῃ6 Ποιβθ 
ἢ ἔδιση θα στο αούϑησθ, Βα ρροτίθα οα οἰὐπϑὺ 5146 Ὁ. ΠΘῚ τηϑ]ά8 
ΟΥ ὈΥ ὮΘΥ ὈΓΟύΠΘΙΒ, ΟΥ, 1η ΒοΙη8 αἸβίχιοῦβ, Ὁ ὑμ8 θθϑῦ τϑῃ δῃὰ 

Ὁ 6 Ὀοϑὺ ψοτηϑῃ νγο, Ὀθιηρ᾽ οὗ [ἢὯ8 ΘΗ 5 ΘΘΙΏΡ, ὑῃ18 Κθαρ ἃρ 

ὍΠ6 Βϑι}ίδποθ οἵ οϑυσυϊηρ ΠΘΙ ΟΥ̓ 885. ἃ σαρύϊνθ, ὅο ὕ88 ρῥτο- 

ΟΘΒΒΙΟῚ ΠΊΟΥΘΒ ΟἹ, ὕμ6 ὈγΙὰ6. ψ 8 κιηρ' 5] ον ψ ἢ ἀονποδβῦ ΘΥ 68 

(καμαρώνει) δια Βίορριῃρ᾽ ὕο [1858 ὑ.8 ἢϑηἋ5 οἵ Β6Γ δ] ἄθυβ οὰ (ῃ6 
γΩΥ. Τὴ6 Ὀγϊἀθρυοοιὴ 8ηα 15 οογίδοθ ᾿ἰθδὰ ὑῃ6 νϑὴ ψιὉ} {ἢ} 6 
θαμὰ δὖὺ {᾿|ὸ ποδά, μὰ ὑπ6 Ὀγ θ᾽ ΡΑΥΌΥ ὈΓΙΠΡῈ ὉΡ ὉὍΠ6 ΓΘϑΥ. 

ἴὴ βοὴθ ἀϊδβύσιοῦβ ὑ}18 ῬΑΡΟΥ Ἱποίυθθ ἃ ῬΘΙΒΟῚ ΟΔΥΤΥΙῺΡ ἃ 

σΊρϑηῦο Βριῦ ψιῦῃ ἃ ἰδ Ὁ οἡ 15 Βῃοῦ]αθσ. ΤῊΡΟῸΡΉ ὑμ6 αἿπ 

οἵ ἢυθιϑύηβ, ψιῦ ΠΟ 8 ῥΓΟΘΘΒΒΊΟὴ 15 ργθοῦθα ὈΥ {86 
Ὀγβίθῃθυθ, τὺ Ὀ6 ἢθαγα ὑἢ 8 νψοΙς685 οἵ 006 ὈΤΙἀΘβιηδια5 ΒΙῃρΊηρ: 

1 ἘῸΥ [16 ΟΥἹΡΊΏ8)] 566 Α. Δ. Γουσίου, "Τὰ Τραγούδια τῆς Πατρίδος μου, Νο. 88. 

21. α. ἘταΖου, ΤῊΣ αοϊάθη Βοισῆ, νοὶ. τ. Ὁ}. 894 [01], Τὴδ βογύοοῦν ἀγθδᾶραᾶ 

ὈΥ ΘΎΘοΙκ ταϑυυϊθα σοῦρ]65. ἀβϑΌδ!ν ἰδκοθ 6 ἔοστῃ οὗ γυϑηαθυηρ ὑπ86 παβρδηᾶ 

1ποαΡ8 16 οὗ ἐπ] Ε]Π1ηρ 5. σομ)αρδ] ταϊβϑίοη. ΤῊ1Β 15 ὑθομ 168} ὁ8]16α ““ δἱπᾶ- 

ἴηρ." ΤὮΘ Ῥγόδϑθβ Ὁ. ΜΆΘΗ [8 15 ἔγθϑα ἔσγοϊα 86 ἔδύύθσυβ οὐ τὶ βουδ 15 ἐθυσηθᾶ 
“Ἰοοβίηρ." ῬΥΘΒΟΥΙ ΟΠ Β [ῸΥ {86 Ἰαύου ΘΘΥ ΘΙ ΟἿ Μ111 06 ρΊνΘΗ ἴῃ {86 Β6686] οἵ 

{015 ὝΟΥΚ. 
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71ι6 Ταυν ξωϊ Ἰγῦ8.. (ΡβΎονι ϑ)αΐξίδία., 

ΤῊ ἄδνψῃ 85 ΥἸΒΘ δηα ὑῃθ ῬΙθιδαθϑα ἤν βϑί. 

ΤῊΘ πἰρ ὐϊηρϑθβ γρϑὶσ ὕο ὑ6 1" ραβϑύιτθϑ δηα ὑπὸ ἔθ ομθϑ ὅο ὑμο ἰουηΐδίη. 
1 [δ |κθ τὴν ὈΙδΟΙς βὐθθα δ πα ρὸ ο ρίνβ Ὠΐηλ ἴο αὐἼΗ]ς. 
1 χτηϑθϑὺῦ οὔθ 114, 1 τηϑοὺῦ ὕψο, 1 τηθϑὺ γα δηᾷ ἢνϑ. 

1 δηὰ ἃ γουπῃρ οϊάϑη ὙΔΒΏΙΩρ 61 ὨΒΌΘΠαἾ 5 ὨΘΠΑΪΚΘΙΌΒ16Γ, 

1 Ὅδρ ΠΟΥ ἴοὼ ψϑύου ἴο ρίνθ τὰν ὈΪδοῖς βύθθα ἴο αὐἹηϊς. 

ΕΌΡΓΥ ΟΌΡΒ 586 ρᾷνθ τὴθ; Ὀαὺ ἴῃ ὑμ6 ουϑβ 1 οουἱα ποῦ Ἰοοῖς ΘΓ, 
Βαῦ δου ὑμθ ἔουύοῦῃ 1 Ἰοοϊζθα δηα βῶῦγ ὕμοια ὑθαρία]. 

“δῦ 8115. 66, ΤΩΥ̓ αἀθδν ΟἹ], ψ ἈΘ ΘΙΌΥΘ ἀοϑῦ μοι βηθα Ὀ]δοῖς ὑθδῦϑ ς᾽ 

41 δῦ ἃ υβῦδηα ψΟ 15. ἴῃ [ὈΓΘΙΡῺ ραρΐϑ, ἃ ΒΒ Όϑηα ἼὮΠῸ 15 ΘὈχοδα. 

1 δνθ νδϊίθα [ὉΣ Ὠϊτη ὕνοὶνθ γϑαβ, 1 Ψ1] σαὶῦ {Πγ66. ΤΏΟΓΘ, 

Απμα αἴνου ὑῆθ ὑῆγθθ γϑᾶῦσβ ἃ ἢ Ψ1)] 1 ὈΘΟΟΙΏΘ, 

1 1] ΔΥΥΔῪ τΤαΥβο] 1 ὈΪϑοΙς, ὕο 6 οοηνθηῦ Μ1] 1 ρο.ἢ 
(Ὑ, τὴν ἄραι ΟἹ], δὰ ὕμν Ὠυβοϑπα, 1 διὰ ὑμγ Ὀθονϑα.ἤ 

(ΤΥ τμοὰ ὑχπ}}} δὺῦ ΤῊ Ὠυβοδηα, 1 ὑμοὰ ὑγαν δύῦ ΤᾺΥ Ὀοϊονθα, 

ΘΠΟΥ, ὑοκθὴβ οἵ γ Ὀοάν, ἰοῖκθηβ οὗ ΤΥ Βομπηθ.7 
(ΠΠΉΘΓΘ 15. ἃ τη016 Ὀούνθθῃ ὑῃν Ὀγθαϑίδπβ, ἃ ψ]ὴ6 ἴῃ ΠΥ οουχὺ-γατά.ἢ 

Τὴ βοὴ ρϑιὺβ οἵ Μδοθαοῃῖδ 1ὖ 15 ὕη6 οαϑύοτῃ ἰοῦ ὑῃθ Ὀγιὰθ 

δα ὑῃθ ρτοοτῃ ἰο ρΡῸ ὕἤο ὕμβ ομασγοῆ ὁ ΠουβθῦθοΚ. Α5. ὑΠ6 
αἸδύδηοθ βϑίαοιι 7.801Π65 ὑμθ ῃϑθιῦ, ὑμαῦ τῆϑὺ ὍΘ ὕβκϑη ἃ8 
ΘΠ ΘΙ ΓΘΙΠΙΠΙΒΟΘΉΘΘ ΟἹ {1πη685 θη ὑδ 6 ὈΓ4Θ νγ88 οϑιτιθα οὔ ὉῪ 
ἴοτοθ οἡ ἢθὺ δαπούογ Β σθθα. [}Ὁπ οὔμει ρϑυῦβ ΔρΡΆΙΏ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 
δηοηρ ὕῃ6 ΝΥ Δ|1Δ 05, ἃ ῬῸ]6 ψιῦ δὴ ΔΡΌ]6 ΟΠ ὕορ 8πα 8 116 

ΘΙ ΒΙο βυχθϑιηϊηρ ἔροτὰ 1ὖ (φλάμπουρο) 18 οδΥτθα ὈΥ ἃ Κι θα 
γουύῃ ἴῃ ἔγοηῦ οὗ ὑμ6 ψϑααϊηρ' ῬΤΟΘΘΒΒΊΟὴ. ἢ 

1 ΠΉ18 18 ομθ οἵ 886 τπιοδὺ ψ146- ρυθδα βοηρβ ἴὼ Μοάοσῃ ἀγροὶ ΤΟἸΚΊΟΥΘ. 

1 τ 561} οο]]θοίθα Ὧο ἔθου ὑΏ8ὴ 51. αἰ οδγθηῦ σνουβίοΒ ἴῃ αἰ δτοηὺ ρᾶγίβ οὗ 

Μδορᾶομῖϊθ. ΤΉΡΘΙΘ 15. 8πούμοΥ ἴπ {π6 “Τραγούδια τοῦ Ὀλύμπου, ὉΥ Α. Κ. 

Οἰκονομίδης, Ὁ. 182; 8180 Οη6 ἴγτοτα Ζεκγηύῃοϑ 1 ΒΟΥ δα ΒΟ τα 85 1,16 δεδ δαον, 

Νο. δ7 (866 8150 τϑίθυθῃϑοβ [8 606), δηἃ βἱχ τχοσθ ἴῃ Ῥάβϑον, Νοβ. 441-6, ΤΥ 4]] 

ΒΡΎΘΘ. ΟἹ [Π68 τηϑῖη ᾿ποϊάθηΐ, ὑμοαρΡὮ ὑΠῸῪ ναῦν ΜΙΘΙΥ ἴῃ [6 βουϊϊπρ, δηἃ ΘαΌΔΙΠΥ 

ἴῃ ἀἰοίΐοη. ΤῊ δρονϑ 1 ϑυ8 βοϊϑοίθα ποὺ ἃ5 ὑπ θαϑύ, Ὀὰαὺ 85 Ὀοίμρ 086 Βῃουίαβί 

οὔτν Μ55. 

2 ΤῊΪΒ5 οαβίοχῃ 15. 8150 Θουητηοη διηοηρ 86 αἰρβίοϑ οὗ ϑραϊῃ. ““ Β γϑὺ οἵ 81] 

ΤαΔΥ ἢοα ἃ ν᾿] αϊηου 8 ]ΟΟΚΟΥ-Ἰοοκίηρ ἔθ] ον, Ὠοϊάϊηρ ἴῃ 815. Βδηᾶβ, υρ]τ θᾶ, 

ἃ ἰἸοηρ Ῥοΐθ, δὖὺ ἐμ ἴορ οὗ ψ δῖ ἢπίξογθα ἴῃ ὑπ του ηϊηρ 81. ἃ ΒΠΟΥ-ὙΕ106 

ΟΔΥΔΌχΙΟ ὨΘΕΑΙτουΘῃϊοῦ, οι θη οὗ {86 γα θ᾽5. ραγιν. Οαδοῦρα Βουσόν, 716 

Ζιίηποαϊί, Ῥαχὶ τι. ΟἿ. νγἱ]. 
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Βθῶ 86 ῬγΟΟΘΒΒΙΟΩ 15 ΜΙ Βιρηῦὺ οὗ ὅπ ομυτοι {86 
[Ὁ] Ἰηρ᾽ ΒΟΠρ᾽ 15 Βαηρ---ἃ Κιπα οὗἩ ὑσὶ ατρ 8] Ῥϑθϑη σι παϊηρ 
Ὅη6 Ὀγ]ά6 ὑμῶῦ ΠΘΥ τοϑιβύδηοθ νγὰβ 1 ν81} : 

76 Βοαδίξιϊ ᾿αγίγιάσο. (ἤτγοηι ἄιρ- ΚἸοῖ.) 

Μιὰ πέρδικα παινέθηκε τουφέκι δὲ φοβᾶται. 
Ὰ ᾿ δ λ ξ Ἁ “ ’ 

Σ ἂν τ᾽ ἄκουσε κῇ ὃ κυνηγὸς πολύ τον βαρυφανη" 
“ Ἁ Γ 3 Ἁ ᾽ ν.. 5 ’ 3 Ἅ “ 

Στήνει τὰ βρόχια᾽ς τὰ βουνά, τὰ ᾽ξόβεργα ᾽ς τοὺς κάμπους, 

Πιάνουν τὰ βρόχια πέρδικαις, τὰ ᾿ξόβεργα τρυγώνῃς, 
Καὶ τοῦτα τὰ μεταξωτὰ πιάνουν τῆς μαυρομμάτῃς. 

Α ρᾶγύγϊασα Ὀοδβῦθα ὑπϑῦ 586 ἴθαγρα ῃἤοῦ ὑπ6 σαῃ. 
ὙΒθὴ δ ἔον]ο ἤθαρα ὑμδῦ, ἢθ νγὰϑ θχοθθαϊηρὶν οἤδηαβα. 
ΗΘ Βρυθδᾶβ Β15 ποίβ Ἧνϑσ ῃθ. 811Π18, ὅμο π᾿ ρα οὐ ὅπ Ρ]ΔΙη 5. 

ΤῊ ποὺ οδύοῃ ραυύαρθθ, δηα ὑῃ6 Ἰἰγηθ- ὕψιρθ ὑαγ ]6-ἀονθϑ, 

Απμα ὑμθβθ β.Πζθὴ 0115 οαύοῃ ὑῃθ Ὀ]8ο κ- ουθα ταδ168. 

1}. ἐδ ΟἸνωγοῖ, απαὰ Α ΚΟΥ. 

Αὐ 6 ϑηΐγϑμοθ οἵ ὑμ οἤμσσοῃ ὑῃ6 Ὀτ146 ἢ! θα μα θοῦ 
ὕστιθθ. ΤΏρη ὉΠ6 ρῬγοοθϑβιοὴ θϑηὔθυβ δα ΤΩΘΙΌΝ ΘΒ ὉΡ ὕἢ6 ὯδνΘ. 

ἴῃ τοὺ οὗ ὑπ ῬΔΙΓ 15 βοὺῦ 8. ἰδ0]6 ψι} {8μ6 ὈγΙα8] οδκθ 

8Θηἀ ἃ οὰρ οὗ ψ]η6 ὍΡΟΙ 10, το] ὙὙΜΙΟΝ ὉΠ6 ῥυϊθδῦ ῬΥΘΡΆΓΘΒ 

ὕΠ6 ΒΟΙΥ͂ σοῖο, δηα δατηϊηϊβϑύθυβ 1ὖὺ ὕο ὑπ6 ὈΒΙΓ. 
ῊΘ Ὀοβῦ τηϑῃ, οὐ Ὠ15 ψ 16, θχοῆϑηρθθ ὑπ 6 στο (ἀλλάζουν 

τὰ στέφανα) ΜἈ1ΟΝ 1 ΒοΙη 6 ρ]δο85 8γ6 ϑγόυθῃ ὈΥ͂ ὕμ6 ὈΥΠαΘΒΙ 8165 
οαὖ οὗ νίπθ ὑψιρθ, οαττϑηῦβ, δα οοὐδοη-866α, [πὶ οὔμοτ---Ἰ 6885 
ῬυΙτηὑϊν6---αἰδύγιοίβ ὑΠΘΥ 816 τηϑάθ οἵ δυύιποιαὶ ἤονγουβ δη 6] 86 
Ῥυονιαθὰ ὈγΥ ἢ Ὀθϑῦὺ τηϑῃ, ΟΥ᾽ ἰδϑῦν ὑΠΘΥ ἃΥΘ ΒΙΥΘΥ σ ΘΠ Β 
ὈῬΘΙοΩρΊηρ ὕο ὑπ86 ὁματοἢ." 

116 ρου ουγαϊηρ [815 ὑαβὶς [6 Ὀθϑὺ τηϑὴ ὑὭγοΟΥΒ ΟΥ̓ΘΥ ᾧἢ68 
γ᾽ 5 Βῃου αθΥβ ὑδ6 βύμη Ὀγουρῦ τη 0Π6 Ὀδβϊκοῦ. 
θη ὑῃ6 “γον ηρ᾽᾿ 15 ΟΥ̓ΘΥ, ὑπΠ6 ὈΓΙ46. ΡΙη5 Ὀσποῆθβ οὗ 

ὃ. γ6 |]ον τηοαηΐβϑιη ἤονου (χαντρολούλουδο, ἰτῦ. “ Ὀοδα ὈΪοβδοχη ᾽) 

1 Ὁ. Ῥαβϑβον, Νοβ, 408, 4904. 

9 ΠῺ 9 “ΟΥ̓ΟΜΏΣΠΙΡ ΘΕΟΥΘΙΠΟΙΥ͂ ᾿᾽ (στεφάνωμα) 85 Ὀ66ῃ Ῥογγονορα ὈΥ {86 Ἐπ αΒΒ᾽ 8185 

00, δῦ 88 86 ατγθθῖβ, 86 86 ψοτχᾶ ““ Θογοηδίϊοῃ ̓̓  (υψεποαηῖθ) 88 ὃ. ΒΥ ΠΟΠΥΤΩ 

ἴου ἃ ψϑααϊηρ. 
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οα ὕπο σιιοϑύίβ᾽ οοδΐβι ΤῈ ραγϑηΐβ δηα 811] ὑῃ6 ριιθδβ ἴθ ΤΏ 

ΘΙ ΙΔ66. ὕΠ6 πον] γ-Ἰ ΙΓ]  α ΘΟΌΡ]6, ᾿ΕΙΒΒΙηρ ὉΏΘΙῺ ο 6 ἔογϑ- 

684 δηα ψ]βῃϊηρ' ὑμθῖὰ “ἀπ τοίζθῃ ἔθ τοιῦγ᾿ (στερεωμένα). Τῃ 

ΒΟΙΏ8Θ. αἰἰβίγιοῦβ ὕμθβθ ψΊΒ.65 ἴδ ἃ ααϑδιηῦ ἔστ: “ΜδΥ γοὰ 
Ἰῖνθ, ΠΥ γοιὶ Ο»,ἹΟΥ ΜΗ δηὰ οἷα " (Νὰ ζῆστε, ν᾿ ἀσπρίστε, 
νὰ γηράστε), ΘΔ ὙΠ} Ὀθίηρ' δοσοιηρδηϊθα νι ἃ Τὰτὴρ. [ἢ 
ὉΠ6 ν]]ᾶρθθ θα Μουηῦ ΟἸγιρὰβ ἰο 6 δον ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΩΒ 15 

δααρὰ “ -- 116 ΟἸγτηραβ, Κ Ίβθανοβ "ἡ (σὰν τὸν "ἔλυμπο σὰν 
τὸν Κίσσαβο). 

Α ὈτοηΖα εἴθ (γκιοῦμι) δμιἃ Ὀδϑῖη (λαγῆνε οὐ ληγένι), 

ὙὨΙΟἢ [ΌΥ ΠῚ Ῥαγῦ οὗ ὕδο Ὀγια θ᾽ 8 ΔΟΥΤΥΥ, ἃ ἤθη Ῥγοάαοθα, Τὴ6 
ὈΙαθργοόοῖλ ἢοΪἀβ ὑΠ6 Ὀ881η, μα ὕπ86 Ὀσιὰθ ὉΠ6 δυγϑυ, δ8ηἃ {ῃ 60 

θοῦ 60 ὑῃ8 Ὀθϑὺ τηϑῃ δῃᾷὰ ὕδθ Ῥοϑὺ ψογηϑῃ ἴο ψαϑῇ ὑῃοὶγῦ 
ϑηα8---ῶ ΒΘΙΨΙΟΘ. ὙΏΙΟῊ 18 τϑααϊῦθα ΜΙ ΤΩΟΏΘΥ ὑγονῃ Ἰηΐο 

6. Ὀδ81η. 
ΤΠ 6 ὈΓΙΔθργόοσα ὑμθη ὕδκοα ὑπ6 τὰ Ὁν ὑῃθ δυτὰ, δηαἃ ὑπο Ὺ 

ΤΩΘ ΓΟ 5]ΟΥΥ ἃ ἀΘΟΟΓΟΌΒΙΥ Ποιηθαγα, ΓΘ. ογτονὰ ψ]οῇ 
Ἰηθ5 ῃ6 Ββύγθοίβ οἴΐδυβ ὑῃθηὶ ἰουσα οοηρταύα !δίϊοηβ. ΟἿ 8Ρ- 
Ῥτοθομιηρ ὑῃ6 Ὠουβθ μα Ὀγιἀθβτηϑιβ Ὀσγϑῦ Ἰηὔο ΒΟΏΡ᾽: 

1. (Ζῆονι Τῆαϑ05.)) 
Γιὰ ξέβγα, μάνα τοῦ γαμπροῦ καὶ πεθερὰ τῆς νύφης, 
Νὰ διῇς τὸ γυιό σ᾽ σταυραετὸ τὴ πέρδικα ποῦ φέρνει" 
᾿Απὸ φλουρὶ δὲ᾽ φαίνεται κἢὴ ἀπὸ μαργαριτάρι, 
Κῇὶ ἀπὸ γαλάζιο καμπουχα δὲν ἔχει νὰ λυγίσῃ. 

Γαμπρὲ ἀξιώτατε, νὰ ξήσῃς νὰ γηράσῃς, 

1 ψαγ. Κὴ ἀπὸ γαλάξζιο καμπουφὲ ποῦ λάμπει σὰν τὸν ἥλιο. 

“ἐ ἘῸΥ γοὶγοῦ Ὁ].ὰ6 ΟΠ 5165 πκθὸ {86 Βα. 

ΤΏ ΒΟΙΠῚΘ ὙΘΥΒΙΟΏΒ Χο ΙΠΟΥΘ 11Π685 8.6 ΡΊΥΘΗ : 

Θά σε χωρίσ᾽ ἀπὸ τὸν γυιό ο᾽, ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο σ᾽, 

Αὐτὸς μάνα δέ᾽ σ᾽ ἔχει πλειά, καὶ σὺ γνιὸν δέ᾽ τον ἔχεις. 

(Α. Δ. Τουσίου, " Τὰ Τραγούδια τῆς Πατρίδος μον, Νο. 40.) 

“ςΠ6. Ψ11 βϑυϑὺ ὑῆθθ ἔγοῃχ [ΠΥ δο, ὑὮγ Ὀδὶογθὰ ομθ: 

ΗΘ τὸ Ἰοηρσοῦ 68115 ἐπ66 τόμ θυ, ΠΟΙ ἄοβδὺ οι 0811 Ὠἰτ βοὴ [ἢ 

3 Ορ. {1π6 οἰβββϑίοδι τηοᾶβ οὗ δαάγοβδβίηρ ὅῃ6 Ὀσὶἀθρυοοῖὰ (προσφώνημα) ἴῃ 

Θρ  μα]ϑιηΐδθη βοηρβ: Ὄλβιε γαμβρέ, τίμιε γ. οἴο. βδρρῃ. ὅθ, ὅδ; ΤΏροΟΟΥ. 

1ἅ. χνιτι. 10, οἰο. ὙΤΠ6 τηοάθσῃ δριύμοϑίβ ἄξιος, ἀξιώτατος οἷο., ΜΈΏΪΟΏ 816 8180 

ΒΡΡΙΪοᾶ ἰο ὑπ βροῆβου δὖ ἃ Ὀδρύϊβιῃη διῃᾶ ἰο {πὸ θϑϑὺ τήϑηῃ δὖ 8 ψϑαάϊηρ (580 

θοὸν Τοδβίβ τι. Ρ. 180), βθϑῖῃ ὅο 6 Βαυυγ8}8 οὗ ὑπ6 ΟὈΥΟ δύο ΟΥ̓ ΟΩΥ ΟὗὨ [16 
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Τὴ νύφη ποῦ σε δώκαμε καλὰ νά τη κυττάξῃς, 

Καλὰ νά τη στολίζεσαι γιατὶ δὲν ἔχ᾽ μητέρα. 

Γαμπρὸς εἶναι βασιλικὸς κ᾽ ἡ νύφη μας κανέλλα, 

Γαμπρὸς εἶναι βασιλικὸς κ᾽ ἡ νύφη μαντζουράνα. 

Κουμπάρος ποῦ στεφάνωσε εἷναι χρυσῆ λαμπάδα. 

Σήκωσ᾽, νύφη μ᾽, τὸ χέρι σου καὶ κάνε τὸ σταυρό σου, 
Καὶ περικάλει τὸ θεό, νὰ ζῆ τὸ στέφανό σου. 

Οοτὴθ ἔογίῃ, Ο τρούμον οἵ ὑῃὴ6 φύόούῃ δῃᾶὰ ὑῃ8 Ὀγιθ᾽5 τηοῦμοι-1η-Ἰϑνν, 

Τὸ 566 δν γουηρ Θδρ]6 ψμδὺ ἃ ῬαυυἹαρθ ἢ6 15. ὈΓΙΠΡΊΩρ ΠΟΙΊΘ ! 

5η6 οϑῃηηοῦ Ὀ6 Β6θῺ ἴοι" ροἱαὰ δηα Ὀ68118, 

56 οδηηοῦ ὈΘΠα [Ὁ Ὀγοοδαάθ οὗ ρο]ά. 

Μοβϑὺ ψουύῆν ὈΥΙαΘρυόοόσω, τηδυοδὺ ὑμοι ᾿ἰνθ ὑο ἃ σγοδαῦ ἄρ, 

ΤῊ6 νιΐδ ψο ᾶνθ ρσίνθῃ ὕηθθ, ὯΘ νθ Ὺ δὐθηθινο ὕο ΠΟΥ, 

Ὑνδύοῃ ὑθῃμα θυ] ΟΥ̓ ΠΟΙ [ὉΓ 516 ἢ85 ΠΟ τῃούῃθι. 

ΤῊΘ ὈΓΙαΘΡΥΟΟΙΩ 15 ὉΔ51] δηἃ ΟἿΣ Ὀγ1ΔΘ ΟἸΠΒΙΉΟῊ, 

ΤῊΘ ὈΡΙΘΡΤΌΟΙ 158. 881] δηα ὑπ Ὀγ]4θ βινσθϑῦ τ ϑυ]ογϑτη. 

ΤῊΘ Ὀοϑὺ τηϑὴ ψὴο Π6]1α ὑῃ6 Οὐ ῺΒ 15. ἃ ὕδροιΡ οὗ ρο]α. 

11, ἀρῶν Ὀσγια6, ὑῃν μδηᾶ δηὰ στϑκο ὑμθ Β]ρὴ οὗὨ ὑπ8 ογΌββ, 

ΑἸ ῬΥΔῚ απο οὐ ὑμεῦ ὕμιν Ῥδυῦῦῃον τὴϑ Ἰῖνθ Ἰοῃρ ! 

71. ἀὠὐνοιν Νιογντία.) 

ΤῊΘ ὈγΙθ᾽ 5 τοῦ 1 ΒΙηρΈ: 
Ν 7 7 ᾿ “ » 3 

Μὰᾶρ κυράτσα συμπεθέρα, τί κακὸ σε πῆκα γώ, 
ἈΝ 

Κ᾽ ἔστειλες τὸ σταυραητο σοῦ, 
Κ ͵ ἴω νΝ , 

αὐ μὲ πῆρε τὸ πουλί μου, 
᾿ 

Καὶ ξανόστην ἡ αὐλή μου; 

Βυζϑιύίηθ ΕἸγηρούουβ. ΤΏΘγο ψὸ Βηα [Π6 Θρι ϑὺ ΓΑ ξίος πβρα ἴῃ {Π|6 8οοΙδυηδί] 0} 5 

οὗ {π6 Ῥθορῖίθ. Τί 18 50}}} υβρὰ ὉΥ ὕὉ86 ασβθθῖα οὖ {86 Οομβθογϑίϊοῃ οἵ ΒιΒΏΟΡβ, 

ἍΏΟ ἴῃ ΤΔῊν Τοϑρθοῦβθ ΤΩΔῪ 86 σοηϑιἀθγθα 85 σϑργθϑθαύηρ ἴῃ ΤΌΥΚΘΥ ὑμ6. οἹα 

ΒΘΟΌΪΑΙ Ὠοδαβ οὗ [86 ατϑοῖκ πδύΐζοῃ, δι ἃ. ῬΟρΡ.]ΔΥΙΥ 68116α ὍΥ ὑπ γόυϑ] {1016 οἵ 

Ῥεβροὶβα (Δεσπότη). ΆΘΩ ὑπ οοηῃρτοραίΐοη ργθοὺ ἃ ΒΊβῃορ ψ]ῦ [Π6 ΟΥῪ 

᾿Ανάξιος, ἰδ 15. ἐϊι8 ἴῸγ 086 ὉΠΡΟΡΌΪΘΥ Ραβίοσ ο 8661 ἃ ΠΟῪ ΠΟΘΙ ὅπ ῬϑδΟΌ ΘΒ 

ἔχ 68}. 

1 ΠΉρ56 ΘΧΥ ΒΒ ΟΩ 5 ἃΥ6 ποῦ δ] αν 5 ὑο Ὀ6 δκθη 85. δ ὐν Ὠγρουθο]685. ΤΉΘΥ 

οἴΐδθη τορχθβοηὺ γϑϑύν. Βαΐ 85 ΘΥ̓ΘΥΥ Ῥϑαβϑηῦ οδηηοῦ διογα ἰο ἄθοῖκ οαὖὐ 815 

ἀδυρίου ἴῃ Ὀγοοδᾶθ οὗ ρο]ᾷ δη8 Ρ68115, 8656 ρούρβθοιβ υΐ10168 85 Μ611 85. [88 

ὈΥ1481 ΘΟΥΌΠ8] δηᾶ ργᾶϊθ ἀτ [86 ῬΥΟΡΟΥΥ οὗ [86 Ῥϑυ θη, ἰθιι ρΟΥΥΠΎ ἀδθα οἱ 

[86 ρῬδγιηθηὺ οὗ 8. ἴθρο.ς 850. ὑμαῦ δύθῇ [ῃ6 απ ]οϑὺ τηϑια οδῃ Ὀοδδὺ οὗ δδυϊῃρ 

ΒΡΡΘδΥΘα ἴῸΣ ΟἼΟ6 [ἢ ΠΟΥ 116 1 τοῦδ 5 δῦ ἔον ἃ αἀ66Ώ. 
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Ο ποὺ [6] ον -ταούμϑυ-Ἰ -ἰανν, δῦ ἤδύτὴ αν 1 ἀοηθ ὅο 66, 

Τὺ ὑποὰ βῃουϊαθὺ βοηα ὑμ1η6 θδρ]θ 
Τὸ βηδίοῃ δι ΔΥ ΤᾺΥ αθαῦ Ὀϊτα 

Αμᾶ ὕο γῸὉ ΤῺ οουχύγαγα οὗἉ 5. Ὀθϑαῦν ἢ 

1Π|. (Ζύγοην ᾿παῤ[ουϊζτα.1) 

Τώρα τοῦ γαμπροῦ ἡ μάνα περφανεύεται καὶ λέει" 

Περφανεύεται καὶ λέει' Γώ χω γυιὸν κἢ ἄλλος δὲν ἔχει, 
ΓΤώ χω γυιὸν κὴ ἄλλος δὲν ἔχει, γώ χω καὶ μιὰ θυγατέρα 
Τώ χω καὶ μιὰ θυγατέρα, δέντρο ἔχω ᾿ς τὴν αὐλή μου, 

Δέντρο ἔχω ᾿ς τὴν αὐλή μου, κυπαρίσσι ᾿ς τὴ γωνιά μου. 

Πράσινα κάνει τὰ φύλλα, νερογάλαξα λουλούδια. 

Νοῦν 86 ργοουηἢβ τοῦθ συν 6118 ψιῦἢ ῥυαθ δηα ΒΑγΒ : 
1 δῶν ἃ βοὴ 8ηα Ποη6 οἶδ Ὀθβιθ τὴθ (δί8). 

Ι δνα 8150 ἃ ἀδαρύον (18), 
Α {χθ8 ἴῃ ΤῺ οουχύγαια (68), 

Α ΟΥ̓́ΡΥΘΒΒ ἴῃ ΓΔΥ̓ ΒΟΙΊ6.3 
Τὸ ὈΓΙΏΡΒ [ὈΓ ρυθθη ἰθανθθ 8η6 Ξ68- Ὁ] 0 Ὀ]ΟΒΒΟΙΏΝ. 

ΤῊΘ Ὀγάθ οὐ τϑϑοῆϊηρσ ὕηθ ὈΓΙΘρΡΥΟΟΤῚ ΒΒ ἤοῦ806. ὈΟνγ5 166 

ὉΠΠῊ65 ]ΟΥ̓, ΙΔ Κ65 ὑῃ6 Βιρὴ οἵ [ἢ8 οὔἴο85. ψιὺῃ Ὀαςῦθ ΡΟ ὑἢ6 
ἀοοι-ροβῦ, δηαὰ ῆθῃ βϑύθρϑβ οὐ ὕμθ ὑβμγθβῃοὶα, τὶρηῦ ἰοοῦ 
[ογϑυηοϑύ. ὃ 

Ομ φηύουϊηρ' ΠΡ ὩΘῚ Ὠοιὴθ ὕῃθ Ὀγ]ὰθ βοὺβ 6 τἰρσὴῦ ἰοοῦ 

ὍΡΟΙ. ἃ ῬΙΟΟΡΉΒΗΔΓΘ ῬΌΤΡΟΒΟΙΥ Ρ]δοθα 1η8146 06 ἄοοῦ. ΤῊ]8 15 
ΟὈνΙΟΌΒΙν 8 ΘΙ ]θῖὴ οἵ ρ]θηῦυ, θαὺ 1ὖ ἸΘῪ αἶβο ἤϑνθ ἃ ἀθαρΡοὺ 
τηβϑηϊηρ, 5ῦθ6] 1 ΘΗΥ͂ Βῃ806 ΟΥ ἔοΥ ὈΘΙηρ' ἃ ΠΟΙΟΥΙΟῸΒ ᾿ὈΓΈΒοΙνδ- 

ὑπνϑ ϑρϑδιηδῦ 601] Βριγῦβ. 

Τὴ βοὴθ ρᾶιίβ οἵ Μϑοθάοῃμα 56 γᾶ ἌΡΟΙ ΠΟΥ οὐγῃ δοδά 
Ομ οὗ ὉΠ ΠΟΏΘΥ ΟΔΙκ6 5 δῃα βοαύξουβ 6 ῬΊΘΟΘΒ ΟΥΘῚ ὮΘῚ ΒΠου]ΑΘΥ 

τηἴο {ὴ68 γα. [Ι͂ῃ ρίδοθβ ψἤθτο ὕνγο ΤἹῊρ--Θ ἢ Θροα οδἸκθ5 ἅτε υδ6α 
1Ἰη5 686, 5η6 ὑΏΤΟΥΝΒ. ὉΠ6 ῬΙΘΟΘΒ οὗ Οὴ6 ἊΡ ὑπ βύδι τ δηα ὑμοβα οὗ 

1.Α. Δ. Γουσίου, “Τὰ Τραγούδια τῆς Πατρίδος μου,᾽ Νο. 41. 

2 Τῦ. ἼΩΥ ΘΟΥΟΥ. ΤῊ ΘΟΙΏΘΙ ὈΥ [ὴ86 Ὠθδυ 15 ΘΟ ΒΙ ἀογθᾶ 85. π6 τηοβῦύ 

ἰχηροχύϑηῦ Ῥδτὺ οἵ ὑμ6 οῦυβθ, νι ΜὨ]ΟῺ 1 15 Ἰάθη θᾶ φημ ἴον Μ ΏΙΟΏ 1 6 οἴθῃ 

τι5661 ἃ5 ἃ ΒΥΠΟΏΥΙΩ. ΟἿ δ 5Βϑουύθάῃβδβ δὐΐδομίηρ ὅο {Π8 “ΡΡΘΙ δου ̓  ἴῃ 

{πὸ Ῥαββίϑη ἔο1]ς Ὠουβϑμο]α 866 Ῥδἰβίοῃ, ϑοηρ8 οὗ ἐπα ᾿ὐιιββίαη Ῥεορῖε, Ρ. 18. 
5. 15. ΟὈΒοΡνθ06. Ὧ88 ΘΊΥΘΗ ΥἹ8586 ὅο ἃ ὈΓΟΥΘΙῸ ““ἦ ΤΏΤΟΝ Οαὖ ἐγ τἱρῃύ ἰοοῦ, 

ΤΩΥ Ὀχ]46,᾽ “4.5 ὑμουρῃ 1 τηϑϑηΐ ἰοὸ βίαν ἴοσ ροοῦ })᾽ (ἱῬίξε, νύφη μ᾽, τὸ δεξί. Σὰν 

νἄχω σκοπὸ νὰ κάτσω πολύ ]). 



Μῆαγγίασφο 1.77 

086 οὐμϑὺ ᾿πῦο ὑμ6 γαγὰ. 'ϑομγθύηθβ ἢ 6886 οδίζθα δ΄ 6 ρθη ὕο 
ΘΙ ὁπ ἰθανίηρ' Π6ὺ [ϑ ΠοΥ Β τοοῦ ἴῃ ὑπδὺ ὁ886 8618 ὈΥΘδΚ5. 016 
ου Ὅη6 νῦν, δηα ὑμβ οὔμϑν οἡ ϑηύθυηρ ΠΟΘΙ ΠυΒΌΘα᾽ 8. ΠΟΙΒΘ. 

ΤῊΘ ριίθοθβ οὔ ὕΠ6 οαϊζθ 816 ριοῖκθα ἃρ δηά ἱκθρῦ Ὀγ ὉἈ0}6 Ὀγβύϑῃ ου8 
ἴον ἃ τϑᾶβϑοῃ δίγοδαν βίδὺῦθα. 

Αὖ ὑμ6 ἰοοὐῦ οἵ 0ῃ6 βὔϑιγοδβθ ἃ οὙΘΥ 15 Ὠϑηαθα οὸ ὕμ6 ὈΓαθ, 

δια 5Π6 ῬΟΌΥΒ ΒΟΙῺΘ ϑῦθι ΟἹ ἢ Βύθρῃϑβ ἃ5 8η6 Ὡηοπηΐβ ὑῇ θη, ΟΥ 

ὃ 70 [11 οὗ νναΐϑι 15 ρ᾽ϑοθα 1 ἤΘΥ ΨΥ, δηα 58ῃ6 ἀρδούβ τὖῦ νι 
ἢθγὺ Ἰοοί. 

ΤΏ6 ὈγΙΔΘρυοουη ΒΒ τηοῦμοῦ ἃἂπὰ ὕμθ Ὀγαθβ ἰϑίμοσ, ψῇο 

ΔΥΘ ποῦ ριδδθηῦ δὖὺ ὑπῃθ ψϑασιϊηρ, βύδηα Ὁη6 ψ 8116 ΡΟ [6 
ἰδμαϊηρ δηα ἤτον ὌΡΟΩ ῃ86 ΘΟΌΡ]Θ, ἃ5 ὕπθυ δϑοθηα, βαρ- 

ῬΙυΙΏ8, ΓΙ66, οΘοὐθοη-866 4, ὈΔΥ]ΘΥ, οὨἸοίς- ρθᾶ8, μα οΟ] 5 ΜΏΙΘΉ ΔΓΘ 

ΒΟΥΘΙ Ὁ]8α [ῸΓ ὈΥ ὑπ υτομ]η8.2 Ι͂Ὼ ΚΘ ΤὩΘΏΏΘΙ ϑιηοηρ ὑῃ6 

διροθηῦ ατθοὶςζβ δη6 ΒΟΙΏΘΏΒ 8. Ὀ714 6 οἢ Θηὐθυηρ' ΠΟΥ ΠΘῸ ΠΟΙΊΘ, 
Θηα ὑμ5 Ῥδββιηρ ἔγοτη ὑῃ6 ραΐγία ρμοὐθδέαβ, ΝΥ88 γγυθ ουηθα στῇ 

ΒΏΟΜΘΥΒ οὗ παΐϑ, ἢρ5, ΒΌρυ-] ατηβ, δα Ὁ0}6 |1|ς6, 8. ὁαϑύοτη οἰοβϑὶν 
δϑϑοοιδῦθα ψι ὑμ8 Ιᾶθῶ οὗ ἃ ὈΒΙρϑη, ἃ8 185 Βηο νη ΟΥ̓ ὑπ6 ἴδοὺ 
Ὁπᾶὺ Θνθὴ πον] υ- Ὀοαρηῦ 51. 65 ἌΘΥΘ ὑγχοαύθα ὕο 51Π1118}. ΒΠΟΥΘΥΒ.ὅ 

ΤῊΘ οὐδϑύοϊῃη ΒΌΓΨΙΥΘΒ ΘΙΏΟΩΡ 18 1 ῃθ Τ1ὁ6 ψιῇ Μ ὨΙΟΙ ἢ 6 
ὈγΙα6 15 βϑαίαύθα. 

θη ὑμ6 Ῥδ1: ᾶνθ γϑϑορῃθα ὑῃ6 ὑοριμοδὺ βῦθρ, ἃ ψ  ]] θη 
ὈΪΘη κοῦ 15 Βρύθδα οὐ ὑῃθ Ηὀὐου 1} ἃ ροϊμθρυϑηθύθ Ὀθθπμο δῇ. 

ΤΊῊς ὈΓγΔ6 15 οὈ]σϑα ἴο βδύδπα ἀροὶ 1ὖ δμα ογαβῃ 1ὖ ψΙΌἢ ΠΟΙ ἔοοί. 

ΤῊΘ ροϊμθρυϑηδῦθ 15. ἃ νγ6}1- πον Βυχηῦο] οὗἩἨ ἔγαϊυ Ὁ] 685 οὔθ α 
ΟΟΟΌΤΤΙΠρΡ 1η Βδδύθσγῃ [ΟΠ ]τ]ΟΓΘ, Θβρθοῖα  ]ν ΗΘΌγον δηα Αὐδθιο.’ 

ΏΘἢ ἴβϑισ]ν ἴῃ ὑΠ6 Π4]], ὑη6 Ὀγ7146 ὈονΒ ἴο 6 ραγϑηΐβ- 1 -]ανν, 

Ἰκῖββθϑ. 861} πᾶπαβ, 8η64 τϑοθῖνθθ οτ ὕμρϑιη, ᾿ηἴο ΠΟΥ τηοαςθῇ, 

σοϊάθῃ ρίθοθθ ΜΔ]. μον ΠΟ] ὕο ΠΟΥ Ὀούνψθθη (ῃϑὶν ὑθθῃ. 
ΤῊΙΒ 15 8 ρίθασθ ὑμῶῦ πούδιηρ Ὀὰὺ “ψογάβ οὗ σοὶ ά᾽ ψ1}} θινοὺ 

1 ΟΡ. 8 5 ΠΟΙΚ οαβίοτα: “Τὸ 15. ὙΘΥΥ ΥΘΙΠΘΓΚΑΌ1Θ ὑμδὺ πϑιθμοὺ ΤΥΏΘΥ ΠΟΥ 
ταῦθ οὐ Ὀυ]ὰθ ΟΥ̓ ὈΣΙΔΘΡΥΟΟΙΩ ΘΟΙὴ 6 1} ὑμθγὰ ὑο ομυγοι." 716 Βοοῖ ὁ} Ῥαυ, 
γ0]. τ. Ρ. 722. 

2 Ογ. Οδία!]]. Ερίϊμαϊ. 180 )ὰ ποοβ ῬαΘΥΒ.; Ὑιγσρ. Εἰ οἷ. στ. 80 βρϑυύρθ, σηϑυϊίο, 

ἬΟΘΒ, οἷο. ᾿ 

ὃ ΑΥἸΒίοΡὮ. .}. 768; Ῥοιηοβίῃ. 1128, ἘῸΣ ΟΥ̓ ΤΘΙΘΧΘΏΘΘΒ, 566 1,1446]] δηᾶ 

ϑοοί, 5. ν. καταχύσματα. 

4 ἘῸΡ 8 ἔγρῖ081 ᾿1ῃβίϑῃηοθ, 8566 "ΤῺΘ Ἡϊβίουυ οὗ Ῥυΐποθ Οοαϑᾶδα δηᾷᾶ Ὠϊα 
Ῥυούμουα᾽ ἴῃ 86 Ἁἀγαδίαπ ΝίσἨϊξ. 

Α. Ε' 12 
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Ῥ8855 θθύνθθῃ ὕΠθτὰ. ΤΏΘη 8}6 58] ῦθ5 811] ὑπ6 ριᾳοδύβ, σγοδὺ δηα 

5718}, Χ 0 84|50 ρσίνθ ἢ6᾽ Ῥγθβθηΐβ 1 ΤὩΟΠΘΥ. 
θη 811 τὴ)6 ριιρβδίβ ἰᾶνθ ρϑυύακθηῃ οἵ τρβιθηῦβ 

(κεράσματα), ὑμ86 ριϊοϑῦ τϑϑὰβ δουσα μθ ᾿ηνϑηύουυ οἵ 868 
Ὀγουβϑοδ,  ὨΙ1ΟὮ 18. ὑθη τῦϊποα ὈΥ Ὠϊ δηα 6 ὈΓΙΔΘΡΥΟΟΠΊ, 

86 ΠΓΠΘβθΘα ΟΥ̓ βοὴθ οἵ ὕποβθ ρυγθϑϑηῦ. [ὕ 15 Β ὈΒΘα ΘΏΟΥ 
Ποπάρα ἰο Ὁπ6 Ὀτιαθ᾽ 5 ΠΟΥ γῃ0 ΚΘ 08 1ὖ ὀδΥθ  ]Π]γ, 50 ὑπδὺ ἴῃ 
086 ἀνϑηῦ οἵ 15 ἀδαρῃ ύθυ᾽ 5 ργθιλδύσσο ἀθαῦμ, Ὦθ6 τϑὺ οἰδίτη 
Ὀ8οκ ὑῃ8 ἄονυγ. Τῆυβ ὕμθβθ ρυϑοῦϊοϑὶ ρϑδβϑηῦβ, 8116 ᾿ηὐθηῦ οἢ 

ΒΥΤΩὈΟ]15π 856 8]]ΘΡΌΓΤΙΟΔΙ ΘΘΓΘΙΏΟΏΙΔΙ, ἀο ἢού 1ο86 βρῃηῦ οἵ {868 

ῬΓΌΒΘΙΟ Τ68}10165 οἵἉ 116. 
ΤῊ Ὀγα6᾽5 Κιμϑηθη ὕπο ΟἿ ΘΡ ὕο ὑῃ6 ὈΠθργόοῖω ἃ οοοῖ,, 

ΘΟΘΟΙΩΡΘΏΥ ΠΟΥ ᾿ϑυθηῦβ ὨΟΠΊΘ ΜΙ ΙὨΔ510, δἃηα διαι86 ὑμθιη- 
Β6Ιν ϑ ὑμοτθ 11] δνυθῃϊηρ. 

ΤῊΘ Ὀγ146 15 Βῃ ᾿ηὖο ἃ ΤΟοΙη ὈΥ̓͂ Δ 66 υ]ν [θιη816 γοἰδῖινθ 
ΘΠ 15 τηϑᾶθ ὕο β1ῦ Οἡ 8. ΘΟ, ὈΪΘΟΘα [ῸΓ ΠΟΙ ἸῺ ὃ ΘΟΥΏΘΥ ὈΥ͂ ΠΟΥ 

Βιβῦθυβ-Ιη-ἰᾶνγ. ΑΒ 586 15 βραάδύθὶυ βύγαύηηρ ὕο ὑῃπϑῦ ΘΟΥΏΘΙ, ΟἿ Θ 
οἵ Ὁ}86 Ἰαύθου ἢο]45 οὐϑὺ ΠῚ ἢ Θ8α 8 Ἰἰοδΐ οἵ Ὀγθδα νυ] 8 58]0- 6 6118 0 

ΟἹ Ὅδα ἴορ οἵ 1τῦῷ' 516 15 Βυϊτοῦηα θα ὈΥ ὕη6 Ὀοϑῦ ψοιηδη διά 
οὔμϑι' θιμϑ]θ ἔΡΊΘ Πα 8, μα ὑΠ ΘΥ 81 ἴϑαϑί δηα 81ηρ' ΒΟΠΡῈ Φορθϑύῃοχ, 

γ᾽ 116 086 ὈΓΙαΘΡΎΟΟΙΩ 8:6 Ὦ18 ΘΟΙΏΤΘΑΘΒ ΤηϑῖκΘ ΠΠΘΙΥΎῪ τη. ὉΠ 6 ἢ 8}} 
οαὐδΙάρ, δῃά οἴὔθῃ Ὀθοοιὴθ 80 δἰθναῦθα ὑμαῦ ὑῃϑὺ τησϑὺ Ὡθϑαβ 

ΘΧΌΓΘΒΒ ὕΠΘΙΣ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ἔοσιη οἵ Ὀγοίζθη ΟΓΟΟΚΚΘΥΥ. 
Ι͂ὰ {ἰμ8 ταϊαϑῦ οἵ ὑΠ15 ὌΡΥΟΔΥ ΒΟΙΏΘΟΩΘ. ΤΓΌΒΠ65. αἀονγηβύβιτϑ, 

οαΐοῃθβ ὑῃθ Ὀϊσροβῦ οοοῖὶς τὴ ὑδ6 γαταὰ ἃηα ψ}11}8 1τὖ τοῦ ηα ὕντοθ. 

ΤΏθη ἢ6 ἢϊηρδ τὖῦ ΟἿ ἀπα ὕΠ6Υ 4}} γὰῃ αἰδου 1. 
Ἰλασιηρ' {η15 θαπαιθῦ ΤΥ ΒΟΠΡΒ 816 ΒΏρ᾽: 

Ι. (ὠορμι δοοῖΐινο8.) 

Νὰ φᾷμε. νὰ πιοῦμε ν᾿ ἀνάψ᾽ ὁ χορός, 
Νὰ ποῦμε νὰ ζήσ᾽ ἡ νύφη κὴ ὁ γαμπρός. 

Τ,οὐπ οαὺ δη6] αὐτῆς δηα Βηδ]τθ {ῃ6 ΤΌΟΤΩ, 

Απαᾶ ψ ΒΒ Ἰοηρ 116 ὕο ὑγ14Ὰ6 δηα ργοοχη.ἤ 

Π. (δγομν δαϊορῖοα.) 

Μαργαριτάρ᾽ εἶν᾽ ὁ γαμπρὸς καὶ μάλαμα ἡ νύφη, 
Κῃῇ ὅποιός τους ἐστεφάνωσε πολλὰ χρόνια νὰ ζήσῃ. 

(.Α Ῥϑα}] ὑμ6 ργόοζῃ, δῃηᾷ ροϊάθῃ 18 ὑὰθ ὑσχἹάθ ; 

ἼὈ0ο μοὶα {μ6 ογόνῃβ, ἰἸοὴρ 6. οἢ θᾶυύῃ 800166.᾽ 
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Αἰἴδοῦ Ὁπ6 Ῥαπααοῦ, ἰαῦθ ἴῃ 6 δἰϑσποομ, ὑἢ 8 ρυθϑὺβ ρὸ ουῦ 

ἢ ὑΠη6 Ὀϑμπα δηα βϑῦ ὰρ ἃ ἄϑηοθ 1ῃ 6 ν}]ᾶρθ “ἸΩ166]6 βρ8οθ, 
Ἰϑανιηρ 6 Ὀγἀθρτοοὴ ἴο ΘΏ]ΟΥ 18 ὈΓΙΔΘ᾿Β ΒΟΟΙΘΌΎΥ ἴῃ [6 

ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ Π6Ὶ δἰ ἀθυῦὶν ΘΠ ΡΘΙΟΠΘ. 

Ἰγοασαίηγ Βαγᾳιιθίϑ. 

ΙΪὴ 6 θυθῃϊηρ ἃ ΟἸΏΠΟΥ 15 ΡΊΥΘΗ δὖὺ ΜΨΏΙΟ. ἢ 6 ὈΓΙΔΘ 8βϑιβύβ 
ψοιθα. Το συρϑίβ αὐτὴ αἸβδυθηῦ ὑοδϑὺβ οἵ  1οἢ ὉΠ6 [Ὁ] ]ηρ 

816 ΟΠΥΘΟύΘΤΙβῦΟ ΘΧΘΙΏΡΪΙΘΒ: 

1. 70ο ἐδ πϑιυυΐῳ πιαγγιθα οοιρἶθ. 

Νὰ ξήσουν, στερεωμένα, πάντα τέθοια νἄχουν, λίγο κρασὶ 

καὶ πολλὴ ἀγάπη. 

ΟΜ ΔΥ ὉΠ6Υ ᾿ἶνθ Ἰοηρ, ΒΘΟΙῸ ; ΤΩΔῪ ὕμ6Υ ΘΟ ὯΘ6 Θηραρθα 1ῃ ἔβαβυϊηρ: 

1016 τ ]ὴ6 δα τποῇ Ἰονθ !ἢ 

11. 170 ἐΐδ δοοέ ἠγαη, απα ἐν δοδέ τυοηχϊαι. 

Πάντα ἄξιος ὁ Καλητάτας κ᾽ ἡ Καλημάνα. 

- Εἰ νβ ] δύ ηρ ΒΟΠΟῸ ὕο ὑμϑχη." 

17. 700 ἐδ ργιοϑί. 

Κ᾽ εἰς τὰ ἱεροπαίδια σας. 

(ΚΆΤΩ Ἰποἷς ὕο γοὰ ΠΟΥ ΟὨ]]αγθη.᾽ 

Ιν. 70 ἰαν φψιιθϑίϑ. 

3 3 3 " 7 

Κ᾽ εἰς τ᾽ ἀρχοντοπαίδια σας. 

ΆΤΩ6 Ἰαοὶς ὕο γΟῸΣ ῬΥΪΏΟΘΙν ΟὨΠ]άγΘη." 

Υ. Ζ7ο 6 μιοϑδι᾽ 8 ἐιηνῖψ. 

Ὅσα καρφοπατήματα ᾿ς τοῦ Βαρδαριοῦ τὸν κάμπο, τόσα 

καλὰ νὰ δώσ᾽ ὁ θεὸς ᾽ς τὸ σπίτ᾽ ποῦ τραγωδοῦμε. 

“ΑΒ ΤΩΘΗΥ͂ ἃΒ 816. [88 Π81]- ου]Ἱηὺβ οα ὑμ6 Ὀ]δίη οὗ ὑμ8 γαγάδι, θυύθὴ 80 

ΤΩΔΗΥ͂ ὈΪΘΒΒΙΏΡΒ ΤῊΔῪ Οοα Ὀοβύουνν Ὁροὴ ὑμ6 Ὠουβα ψιῖη ϊο 6 8ΓΘ 
ΒΙρίηρ, "ἢ 

12---2 
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ΤῊΘ Ὀγτ146 ρουγβ οαἵ ΜΨΊὴΘ ἴῸΓ ἢ 6 σιυοβῦβ, ὙΓ8116 ὉΠΟΥ͂ Β1ηρ᾽: 

Ι. ὠγουν Κιιρ- Κιοῖ.) 

“Περιστεροῦδαά μ᾽ ἔμορφη καὶ χαμαγδῆ τρυγῶνα, 
Σ ὅλον τὸν κόσμον ἤμερη ᾽σὲ μένα ἦρθες ἄγρια. 
Ῥίξε τὴν ἀγριοσύνη σου κ᾽ ἔλα κάθου ᾿ς τὸ γόνα μ'΄. 

Νά με κερνᾷς γλυκὸ κρασὶ καὶ σὺ νὰ λάμπῃς μέσα, 
᾿ Νὰ λάμπῃς σὰν τὸν ἥλιο, νὰ λάμπῃς σὰν τὸ φεγγάρι." 

“Πῶς νἄρθω, βρὲ λεβέντη μουν, αὔριο θὰ βγῇς ὄξω, 

Ὄξω ᾿ς τὰ παλληκάρια καὶ θὰ παινηθῆς μπροστά τους" 

Κόκκινο χεῖλι φίλησα κ' ἔβαψε τὸ δικό μου, 
Μὲ τὸ μαντῆλί μ’ σφουγγίσθκα κ᾽ ἔβαψ᾽ τὸ μαντηλοῦδί μ᾽ 
Σὲ τρία ποτάμια τὠώπλυνα κ᾽ ἔβαψαν τὰ ποταμία 

Τρία περ᾽ στερούδια κόνηψαν κ᾽ ἔβαψαν τὰ νυχούδια τ᾽ς." 

ΟὙΜῪ ρῥγούυ Ὀίρθοῃ, ΤΩΥ̓ ἰον-ἢγιηρ ὑαγί]θ-αἀονθ, 

Τὸ 8411 6 σψουῦἹα ὕδιηβ, ἐο τη ἔμοιι ἢδϑὺ οοιηθ ψ]]ᾶ. 

Οαδῦ οὔ᾽ ὑὴν ψ]] Δ ΠΘῊΒ. δηα οοῖηθ δηα διῦ ΟἿ ΤῺΥ ΚΏΘΘ. 
Ῥοὺ τὴ οαὖ᾽ ϑ, ΟΡ οὗ βυθοῦ ψίηθ δηα 5ῃ1η6 μοι 1η 1, 

ΘΠΙΩ6. |κ6 ὑῃ6 βϑᾶῃ, Βῃῖηθ {|κ6 86 τηοοη. 

(«ἬοΝ οδῃ 1 οΟΙΏ6, Ὁ ΤῺΥ ρϑ]]δηῦ σγουΐῃ 7 ὑο-Τιουγονγ, τθύβιηκβ, ὑμοὰ 
ὙΠ ρὸ ἔουύἢ 

ΑἸηοηρ ὉὮΥ οοηγϑᾶθϑ, δηα διηοηρβῦ ὑπ ὑμοὰ ψ11Ὁὺ Ὀοδϑῦ: 
1 δγνα Κιβθαθαὰ ἃ ρδὶν οὗ τϑοᾶ 1105 δῃὰ τηϊὴηθ Ὀθοϑιὴβ στρα ; 

1 ἀγα ὕμθιῃ οἢ ΤΥ ϑηαζογο θοῦ, ϑηα τὴν ᾿10016 Πϑηα]ςουοθ Ῥθοδῖαθ 
τϑα, 

1 ψδϑηρα 1ὖ ἴῃ ὕμπτθο βύχθϑδιηβ δῃα ὅπμ6 βύγθδωηβ Ὀθοδιηθ χοᾶ, 

ΤΊΏΓΘΒ6 1016 ἄονοϑ Πρ θα ὑπο 6, δηα ὉΠ6 1} 110016 οαννβα αῖβθο Ὀθοϑιηθ γοα." 1 

ΠΠ. (ὠἀγοην Πλπαϊῥουϊζια.ἷ) 

Χ , 

“᾿Αφέντη μου, ᾽ς τὴ τράπεξα θέλω νά σε τιμήσω, 
᾽ 7 ἤ “ Ἁ ἤ 

Νά σε τιμήσω ζάχαρι, μόσχο, καὶ καροφύλλι. 
[2 353.ϑ Κῦ 5 3 Ἁ 2 Ν Ν ,ὔ 2 3 5 Α 7 

Οσ᾽ ἀστρά ναι ς τὸν οὐρανὸ καὶ φύλλ᾽ ἀπαν᾽ ᾿ς τὰ δέντρα 

Τόσα καλὰ νὰ δώσ᾽ ὁ θεὸς ἧς τ᾽ ἀφέντη τὸ τραπέξι.᾽ 
93 5.ϑ,. ὅ 

“Οσ᾽ ἄστρά ᾽ναι ᾽ς τὸν οὐρανὸ καὶ φύλλ᾽ ἀπάν᾽ ᾽ς τὰ δέντρα 
Τό 3. Κ' γὸ Ἴ 7 3 7 3 , 7 2) 

ὁσ ἄσπρα ξώδεψα ἐγώ, ἀγάπη μ᾽, νά σε πάρω. 

1: 1 [18 οοποθῖὺ ορ. Τὸ διαζύγιον (1. 11 1011.) ἴῃ ἘἸ. Τιοργδηᾶ, Κοοιιεῖϊ ἀ6 
Οπαπδοτβ Ῥοριϊαῖΐῖγεβ αγροηιιθ8, Ὁ. 222. 

2.Α. Δ. Τουσίου, " Τὰ Ἰϊραγούδια τῆς Πατρίδος μου, Νο. 84. 
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“Δὲν τώξερα, ἀφέντη μου, πῶς ξώδεψες γιὰ μένα, 
Νὰ γένω γῆς νά με πατᾷς, γεφύρι νὰ διαβαΐνῃς, 

Νὰ γένω χρυσοτράπεζξα μπροστὰ ᾿ς τὴν ἀφεντιά σου, 
Νὰ γένω χρυσοπότηρο μὲ τὸ κρασὶ γεμᾶτο, 
Ἔσὺ νὰ πίνῃς τὸ κρασὶ κὴ ᾿γὼ νὰ λάμπω μέσα." 

Βγίαθ: “ΜγνΥ Ἰογά, 1 ψ θῇ ὕο ΠομΟὰν 66 δῦ {815 Ὀοϑγα, 
Τὸ πομοὺν ὕπο ψιῦ ΒαρδΥ, Ταυβὶς, δα ΟΙονΘ. 

ΑΒ ΤὩΘΩΥ͂ 85 816 6 βῦδιβ 1 6 ΒΚ δηᾶὰ ὕπο Ἰθᾶνθθ ΡΟῚ ὕῃ8 

ὕγ6 68, 

ΞΟ ΤΩΔΗΥ͂ ὈΪΘΑΒΙΠΡΒῈ Ιδὺ Οοα Ὀαοϑύονυ οἱ ΤΩΥ͂ ἰογαβ ροδχὰ "ἢ 

Ογοοηι: “ΑΒ ΤΩΘῊΥ 8ἃΒ5 816 ὅθ βύδυβ ἴῃ ὕμο βἰζυ, δῃᾷ ὑμ8 Ἰθᾶνθβ ΠΡΟῺ ὑῃ6 

ΥΘ668, 

5Ο ΙΏΔΗΥ͂ ὈΙΘΟΘΘ. Πᾶν 1 βρθηῦ, ΧὩ ἴονθ, ὕο βθοῦχο ὑμ66."} 

Βριάθ: “ὉἋ ζθν 1ὖ ποῦ, τὰν Ἰοχα, ὑμδῖ ὕμου ἢϑαβὺ βρθηῦ ΤΔΟΏΘΥ [ῸΣ ΤῊΘ, 
Οὐ 1 νουἹα αν Ὀθοοὴθ θυ [Ὁ ὕμθθ ἰὸ ὑγχθδὰ ἀροη, ἃ 

Ὀγαᾶρθ ἔου ὕπθθ ὕἤο Ῥϑϑβ ΟΥ̓́ΘΣ, 

1 ψου]ὰ αν Ὀθοοηθ ἃ φρο θη 8.Ὁ]6 ὈθΘέοσθ ὉΏΥ Ἰογάβῃ!ρ, 
Ι ψουἹὰ πᾶν ϑοοὴθ ἃ ροϊάθῃ ρορ]θὺ 8116 νὴ ἢ Μ1Ώ6, 

Τρδὺ ὕμου τηϑυϑὺ αὐἸηὶς ἔχοι 1 δηα 1 βῃῖηθ σι τὖ !" 

Τὴ 0118 ΨΆΥ ὕμθ. ΘΟΏΨΙΨΙΔΙ ὈῬϑυῦν ϑαβθθ ὑπϑιηβοῖνθθ. ΝΟΥ 

αγ6 ὑῃ6 Βυμ!]6 τπυβίοῖδπ8 ἑοτρούίθη. ΤῊΘ ρσυθδίβ ΠΟΝ 8πὰ 
δισϑῖῃι ΤἼ86 ἔγουη [80 16, ΙΧ Ῥίθοθβ οἵ πη Υ ΟἹ ὉΠ 61. ὈΓΘἤΘΘαΒ 
δὴ ρἰθᾶρθ ὕμθῃ ψιῦ ἢ ὈΌΙΏΡΘΙΒ. 

Οὐοἰκιπρ ἃηα ϑαύϊηρ' οοηὔη6 411 ηϊρὐ ῬΓΟΙΙΒΟΘΟΙΒΙΥ 8 

δἰ τογπμαύθὶγ, 8ο ὑμαῦ ὯῸ ΟἿΘ Τηδ } πᾶν ΥθΆβοι ο ΟΟΙΩ͵δῖη. ὑῃϑδῦ 

ἢθ6 ψὰβ ποῦ 8016 “ο ραὺ οἵ᾽ τοτη ΒΙτη56}} ὑἢ6 αἀθϑιγο οὗ τηρθδῦ 

δα αγη]ς. Ὁ Βαῦ ἴῃ 8 οουτβο οὗ ὑπ8 ϑνθηϊηρ, βοοὴ δέου. (86 

τηϑίη Ὀδηααθῦ 15. ΟΥ̓́ΘΙ, ὑπ ὈγΙαΘ᾽8. δύῃ ΔυσΊνοθ ΜΙ ἢ18 Οὐ 

συσδύθ, δηα ἀϑηοιηρ' ΘΟΙΔΙ ΘΏΘΘ5, ΤῊ6 ὈΥΙΔἀΘΡΎΟΟΙΩ ἀθηοθ8. δὖ 
0η6 δῃὰ οἵ ὑμ6 τηϑ]6 οἤδίη, ὕπμθ Ὀθϑὺ τηϑη ἢ] ΔἸ ηρ' Ὠϊτὰ ὈΥ͂ 0Π6 
ΤΙΡῦ ϑηα, 8116 ἢ6. οἰδϑρδ 185 υ1ἀθ᾽ 5 ἤδη σι ὕἢ6. ΟὔΘΥ, 

1 ἘΙΧΟΥΘΙΊΘΙΥ ΘΟΤΙΟῈΒ 15 [Π6 ΥΘΟΌ ΓΘ Π 66 οὗ [οκΚ Ιᾶθ88. ΟΡ. {86 [ο]ονίηρ ποθ 

ἔγσοσω β βο κι: “ΤῊ Θ ὈΣΙΘΘρΡΎΟΟΥῚ ΒΟΥ ΤΏ 65 ΘΟΠΒΙΔΘΥΒ 1Ὁ Η18 ἀαὐὺ ο Ῥγοΐθϑθθ ὑμδὺ 

Ὧδ6 ΘΟ,ΒΙΘΥΒ 6 100 8 ὙΘΙΥ͂ ἀΘΆῚ ΟὨ6---Ποὐ ῬΑΥΡΙΘΌΪΔΥΥ ΘΟΙΩΡΙΠΤΩΘΗ ΔΎ ο {86 

Ὀγ146---ἃηα ΟἿΟ6 8ἃ 181) ὕοοῖς {06 ὑγοι Ὁ]8 ὕο ῬΒΥ͂ ΓἹΥ͂ ἴθθ. δῃὐΓΘΙΥ 1 ὈὨΥΘΘΡΘΏΏΥ 

Βη ἃ [ΟΌΤΡΘΏΏΥ ὈΐΘΟΘΒ; ΨΏΙΟΘΙ 88, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, 8 ΥΘΙΥ ροοα 70Κ6: ποὺ Β0 ΤΠΟὮ 50, 

ὨΟΥΘΥΘΥ, 85 ΏΘΩ ἃ ἔγ10 Πα οὗὁἨ Τ.1})6 δα 15 ἴδ ρϑ1ἃ 1 ορρουβ." 7Τ}26 Βοοῖς οἵ 

Παμ8, 0]. 1. Ῥ. 728, 15 0818 ἃ ΒΌΣΨΙΝΑΙ ἴσομη ὑῃπ6 ὑϊηθ8 ΨΏΘΩ ἃ Ὀχϊὰθ Ψ ΔΒ 

ῬυΤΟΒδΒΘα [ἢ Υγ68] Θϑτηθϑὺ ἢ 
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Νοχύ δου. ὑῃ6 Ὀγᾶθ οουλθθ ὕμθ Ὀθϑὺ νψοϊήϑη, δηα {θη [Ὁ]]ΟΥ 

ὑῃ8 ὈΓΙἀΘρτοοιη ΒΒ ΚΙΏΒΟΙΏΘη 1 ἀ(6 οΥάθυ. Αποῦπρι. οἤϑΊΙη, 
ἰουμλθα Ὀγ ὑμ86 Ὀγιάθ᾽ 5 θλδὶθ υϑαῦννοβ, ψ 8. 105 80 ὈΘὨΙπα 
06 ὈΓΙΔΘρΤΟοΙ 5 σι κα. ΤῊΘ ἀϑηοθ 18 ἃ τη6 16 χγηϑύῦου οὗ [ὈΤΊὴ 

8 σρᾶ868. δῦ Ὁῃ6 ὑμιτὰ τουηα, ΤὴΘ πον -ΘΟΥΏΘ ΓΒ 86]Ρ ὑπριὰ- 
Β6Ινθθ ἴο το ϑῃτηθηύβ, μα ὕμθὴ ἀθρατῦ. θα ὑ86 τηδ]οσγιῦν 

οὗ ὉἈῃ6 συρθϑύβ ἤδϑνβ ρόηῃθ, ὕ 6. Ὀγ46 ἰαῖτοβ οὔἵ 61 γϑὶ], δηά 

ΓΘΙΏΘΙΠΒ να ὑη6 ἥονγουβ δηα οΌΪα ὕγθϑαβ οὴ ἢθὺ ἢθδα. ὸ- 

ὙΥΔΙΒ ΤΟΙ Ϊηρ᾽ ὉΏΘΥ 81} ἰθῶνθ, 8η6 ὕῃθ Ὀϑηα ϑοσοιηρϑη165 ὕΠ6 
Ὀδϑῦ τηϑη 8δηα ἢ18 ἔβηῃγϑ]θ οο ] θᾶριιθ ἤΟμλ6. 

Αἴον {6 Εθαϑί. 

Ομ Μομάδγ τπορηϊηρ' ὕῃη6 ὈγΓ46 Θηύθυβ ΡΟῚ ἤθὺ ὩΘΥ ἀπο 
οὗ Πουβθίϑθρθι 1ὴ ἃ ΠΊΒΏΏΘΙ ὑδγϑῦ ΘΙ ρΡΏΒΒΙΖοβ ὑῃ8 βία οὗ 
γ211ἃ βουνιύααθ, γ ]οἢ 15. ὕὉΠ6 ρϑαβδηῦ νη 5. ἰοῦ ἴῃ Μϑοραοηῖδ. 

5.86. ὈΘρΊη5 ΟΥ̓ ΠΕΙΡΙΠρ' 811 088 τηθιὴ Ὀ6 15 οἵ ἤθν ἢ αΒΌθηα᾽ 5 ΤΘΠΔΙΥ͂ 
1ῃ ὉΠ6ΙΥ τηϑύῦαψιπα! Δ] αὐϊοπβ (νέψεμο), ὑμθῃ ΕἸ5865. ὕΠ6ῚΣ ἢδηαβ 
ΓΒ ΟΌ ΟΠ ν δὴ ῬΥΘΡΆ Θ5. ὑΠ6ῚΥ Ὀγθακίαδυ. ΤΏΘΥ, Ἰὴ ὑΠ 61. ὑυΓΏ, 
ον ΒῸΓ ργθβθηΐβ. [ιϑύθυ ἢ ὉΠ 6 αδὺ 8516 αἸβυυταῦθα Π6 1 1168] 
ὑῃτοδαϑ οἵ ρΌ]α διηοηρ ὑμ6 110016 ρΊΡ]5 οὗἩ ὕῃ6 πϑισῃ οσυτποοά. 

ΑῬουῦ ποοὴ ΠΟΙ ῃρϑιθϑὺ γί δῦϊνθθ οα]}, 06. ὈγΙἀθρτοομ 8 

τοῦσγῃ ὑΠ6 νἱβιῦ, ηα ὑμθῆοθ ρῸ ὕο ὕθ Ὀθϑῦ τϑη 8. Τὴ6 Ὀδμῃά 

οἵ ργοουηβΊ6 1, ὙΠῸ τα αδ10, ἢγϑῦ 6811 οα ὑπ6 ὈγΙα θ᾽ 5 ραιθηῦβ, θη 
9 ὕμθ Ὀδϑϑῦ τϑῃ 8δηα Βα ὈΒΘα ΘΕ ΪΥ οἡ ὕπ8 οὔμοι σιιθδύβ, ψγῆο 
8.6 Ἰηγιῦθα ὕο δηούμου Ὀδπααθῦ. Βυῦ {ῃ6 ὺ ϑϑδοῖ ἤδνθ ὕο οοῃ- 
ἰἱραῦθ ὑΠ6 11 5ῆδγθβ, ον ἃ Ρὶ6 (πουγάτσα), 8. ὕτδγ οὗ τοδϑῦ 

᾿χηθϑῦ, 8η6 ἃ ΠδΡΌῸΠ οἵἩ ψ1Π6. ᾿ΓΠ6856 α15}.65 8Π6 αΥΏΪς8. ΔΥΘ ὈΟΓῚΘ 

ἴο 68 ὈΠαΘρτοοηλ 5 ποῦβ ὈΥ ὕΠ6 γουῦῃβ ψΙὺ ἢ Τα ἢ ΒΟΙΘΙΔΗΔΌΥ 
86 τηβῖο. ΤῊ Ὀδϑδὺ τϑη 15 θχρθοίθα ὕο οοῃίθυΐθ ἃ ἰΔΥΡΘΥ 

5,816 8 ΘΠΥΟΠΘ 686, δηα 8 ΡῬΠΘΓΙΑΙΠΥ 56 η68. 8. ἰϑτη τοδβϑύθα 

ψΠΟ]6, δηα 8 181 οἵ ψίμθ. [1ἢ ὕμ8 θυϑῃιϊηρ' 86 Ὀϑηααθῦ 15 ΒρΓΘϑα, 
86 81} 0ῃη6 τϑιηηϑηῦβ οἵ 1ὖ 816 ρθη ὕο ὉΠ 68 ῬΟΟΡ, 

ΑΥ̓ΡΘΥ ἀΙΠΠΘΓ 8ὴ 1ῃν]ὐϑύϊοη 15 Βοηῦ ὕο ὕ 6 ὈΓΙΔΘ᾽Β τϑ]αῦινθθ ἴο 

σοθ 8ῃα ἄδηοθα ψι Ὠθσ. Τ6 ἴδθαβῦ ἰαβϑίβ. ὑῃγοαρ ὉΠπ6 8ῃ)- 

ὈΓΟΒ18] πἰρῦ, ἃπα ὑμ6 σιαοϑίβ ἀο πού ἀδθραυὺ ἀη01] ἰοηρ ἴδον ὑΠ8 
ΤΟΒΥ-Πηρογθα ΜοΥη ἢ88 Βριθδα ΘΓ ΒΗ ΤΌΉ- 61} νοῦ ὕῃ 6. ν]]ᾶὰρ6 
᾿ουδβθϑίορϑ. 
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ΪῺ βοῖὴβ Ὀίϑοθβ ἃ ΟὑΤΟὰΒ οαδύομῃ 185 ΟὈΒουνθα ΟἹ ὕ}15 ἀδ8Υ. 

ΤῊΘ. οοοῖΐκ, γῸ βαρθυϊηύθηαβ [6 ΟΌ]Π]ΔΙῪ αἀδρογίηθηῦ οἵ ὉΠ 6 
ἔθϑυιν:ῦ168 δῦ ὑπ 6 ὈΓαΘρΤΟΟΤ 8, αυπλ αὶ αὐ ἃ Ὠαρθ 1864]6 μϑηρΊηρ, 
ἔγοῃη [15 οιγαΐθ βοσα -ἌΒΠ1Ο, δα [Ὁ] ον οα ὈΥ Ὠ1Β ββϑιβύδηϊδ, 
ΟΟΙ68 0 ὍὋΠ86 Ὀγαθ᾽ 5. οἱΪὰ Βοηθ. Ποὺ ἰαύῆθι δηα γιούμοι ἴῃ 

[οισ θα δἰθτγὴ Ὠϊα6. δυῶν ὑΠ 61" ροοᾶβ δηα οἠδύεὶβ, δηὰ [8 Κθ 

τοίαρθ οἡ ὅπ ῃραγυῃβύομθ. Βυΐ ὑμ8 ᾿πθχουύϑθΐϊθ οοοΪκ ΟἰϑιτηΒ 
ἸΏΟΏΘΥ. Τῇογ τοῖσδ ὕο ρᾷὺ. Α ὈγΘ] Θηβιθθ, δα δῦ Ἰαϑῦ ῃ6 

ο]α ΘΟΌΡ]6 81΄6 561Ζβα δῃηα βαβϑροπάθα ἴσοιη ὑῃ6 θθδίηβ'. ΤῇΘΥ 
ὕῃθη ὈΘΡΊΩ ὕο οὔξδβυ ἔο ν]8, νγαύθυ - τη οηβ, τη 6, δηα 0ῃ6 [1ἶκθ, ἃ 8 

ὃ. Υϑῆϑοιη. Βαῦύ (ἢν δ πού ἰοῦ ἀογχῃ ἀπ1] {Π 6 οοοῖκ 15 βδι15Π6α, 
ΤῊΏΙΒ 15 ἀμαἀοα ὈὐΘα] Ὁ ΟΠ6 ΤΟΥ͂Θ ΤΟΙ ΠΙΒΟΘΏσ6 οἵ ὑἢ6 αἰδύδηὐ ἃρ68 
ἤθη Β.0ἢ ΒΟΘη65 ΨΘΙΘ δοῦθα 1 Ο,ΙΠΊ ΘΘΥηΘϑῦ. 

Οἱ Ταρβαδυ τηουιηρ' 6 ὈΤ146 ργοβθηῦβ ϑϑοῦ οἵ [Π}6 τη αΒΙΟΙΘ ἢ 8 
ΜΙ ὃ. Κουοιοθῖ, δηα θϑοῦ οἵἨ ὑῃ8 ρτοοχηβιίηθῃ Μη 8. Βα] 016 

σἹῦ (δαρός). Αὐ τ αδ ύ ἢ6Ὶ Ὠθϑγθϑῦ το αῦνθθ ἈΘΒΘ ΗΔ Ὁ]6, δηά 
ἢ 6 ]Ρ Βοὺ' πηϑίκο ἃ οδϊζθ νι ΤῊ1}} ἃηα ΤΙοθ. 586 βϑηαβ Ὀθῃιπα 

8ι ὑϑ 016 1ὴ ὕῃ8 τη16α]6 οἵ ὑἢ8. δ4]], ἃἀῃα ἃ8 8Π6 τηουἹαβ 6 ἀοὰρῇ 

ὕὉ86 οὔμοιβ ἄϑῃοθ του πθυ, μα δὖὺ τηὔθυναὶβ ρῶῦβο ἴο οαὖ τὖ 

ΜΙ ἢ οοη5. θη {88 οδἶκθ 15 ΤΘΘΟΥ, 10 15 ὕδκθῃ 1 ῬΥΟΟΘΒΒΙΟΗ, 
ὙΠ τλῦβῖο, ὕο ἃ ῬαΌΪΟ ονθη. [ἴπ ὕΠμ6 ϑυθῃϊηρ 1τὖῦ 15 ἔθυσῃρα 
Ὠοιηθ 1 {|| ΘΠ ΏΘΥ, δη6 18 Θαΐθῃ αὖ αἸΠΏΘΥ. 

Ομ Ν᾽ βάμπεβαδγυ ὕῃ6 Ὀγ1α6, δύγταγϑα 1ῃ πθὺ βθοοηα Ὀθβῦ ἃρρϑιεὶ, 

86 ΘΟσΟΙΏΡΘΏϊΘα ὈΥ ὕνο οἵ ΠΟΥ ᾿αΒ8 5 Ἰθδυοϑῦ ΚΙΠΒΥΤΟΤΏΘΗ, 

ΟΥ ὈΥ͂ 61 οὕσῃ τηούῃου 8δηα τηούῃοι-1- 8, ΓΟΡΘΥΒ ὕο ὑῃ8 ν]]ὰρθ 
ξοπηΐϑιη. 5'.6. ΟδΥΎΘ5. ὉΠΙΌΠΘΙ ἃ ΠΘῚῚ ὈΙΟΠΘΓ, Τοϑυϊηρ προ ἃ 
ΒΟΓΡΘΟΌΒΙΥ ΘΙ ὈΓΟΙάΘΓΘα ΤΡ Οἢ ΘΓ οἱ Βῃου θυ δηᾶ Π61α ψ ἢ 

{π6 τιρῦ μαπα Ὀθπί νου μθϑά, ογ, 1ἢ βουηθ αἸβυγιοῦβ, ὅνχο ὈΓΟΉΖΘ 

ΘΥΘΙΒ. ἸΧΏ1]81 σΘΒΒ6 18. ΔΙῸ ὈΟΤΏΘ ὈΥ ΠΟΙ ΘΟΙΩΡΘΗΙΟΏΒ, 8πη6 {ἢ 
ῬΓΟΟΘΘΒΒΊΟΩ ἸΟΟκΒ ποῦ Ώ]1κ6 ἃ Τοργοβοηύδιοῃ οτῃ 8ὲ οἷα τοὶ 

γᾶβθ: ΟἿ. Οὗ ὑῃοβθ ᾿ἰνἱηρ ρ᾽ούαταθ Ψ ΏΙΟΩ ΔΘ. 85. ΘΟΙΏΙΏΟΙ ἴῃ 

ἩΙΊΘηΙο σοσηύυιθ5 δῦ ὕπ6 ργθϑθηῦ αἀἂν ἃ85 ὑΠΘΥ 6ΙΘ ἴῃ ὑΠπΠ6 {1Π16 
οἵ Αρρϑὶϊθβ. [Τηὔο ὕΠθ86 νϑββ6 18 ἃ ὑῃγονῃ οἷοόνθθ, ἤον ΓΒ, ΟΥ 
Ποαὺ ἃ Ὀδυθν, 86 ΘΟ] η8, ΜΏΙΟΝ ἃγ6 ὕπθηῃ ρουτθα οαὺ Ἰηΐο 

Ὁ6 [οαπηύϑιη ἃ5. ῬὈΓΟΡΙΌΙΔΙΟΥΥ ΟἸΘΥ]Ώρ5 ὕο ὕῃ 8. Ῥγθβι 1 ηρ' ὨΥΠΊΡΉ. 
ΤῊΏΘ νϑβϑϑὶβ δύ ψΆβῃ6α, 116 νι τνϑῦου, ἅμα ϑιηρύϊθα ουΐβια 6 

[Π6 δηὔτϑμοθ οἵ [ῃ68 ἤουβϑθ. ΤῊΙΒ δοῦ 15 τορϑδῦθα ὑΏγ]οθ δὖῦ ὑῃ 166 

αἸΠθυθηῦ ἔπ 81:5 1 ΒΘΟΘΒΒΊΟΗΏ. β 
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Οπ Τμαγβαδν ὕΠ6 Ὀ7146 “15 Ομ ατο οα ̓  (ἐκκλησιάξεται), ὑμπαῦ 

15, 5ὴ6 δὐθθῃαβ αἀἸγ]ὴθ ΒΘΥΨΙΟΘ [ῸΥ ὑπ ἢχϑὺ ὑ6 ἴῃ ΘΙ ὨΘ 

ΟΘΌΘΟΙΌΥ ἃ5. ἃ τηϑιτὶθα όσηϑ. Εδυὶν τῃ ὑπ τοι] ηρ' ΤϑΙτθα 

τοϊαύϊννοϑ θϑοουῦ ἤθὺ ὕἤο ομαγοῃ (βγάζουν τὴ νύφη ᾿ς τὴν ἐκ- 

κλησιά), δια ΔΙΘΥ τηϑῦϊηβ ϑΟσΟΙΏΡΘΩΥ ΘΓ Ὀδοῖκ ἤοῖηθ, ΜΏΘΥΘ 

ΤΟ Γοϑῃτηθηΐβθ ΔΥῸ βοῦνϑα. 

Οὐ ΕἸΙΔΥ Θυθηϊηρ 5Π6 σὍΘΒ ὕο ΘΙ τηούμου᾽ 8 ἤοτηθ δηα ἢδβ 
ἤν ἤϑὶγ γαϑῆθα ΟΥ̓ Π6᾽ σι νγαῦθυ τηθαϊοαῦθα νι γοὶϊον 
βου 5 8δηα νγαϊηαῦ ἰΘανθβ, ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ σαύῃμογθα δηα ἀσιθα. ΤῈ 
ὈγΙἀδργοοῖη 20105 ΠΟΙ ἰϑύθυ, δηα ὕὉΠ6 θα] γ-ϑαα θα Ὁ81Ρ βύδυ ὕο 
ἀἸΙΠΉΘΥ δηα υϑυηϑίῃ ὑζθγα {1}} δυμάδυ, ΤῊ15 νιδιῦ 15 ὑθυτηθα 8 

“Βρϑύσση᾽᾿ἡ οὐ “ΟὈυμίον- Ν᾽ αἀα!ηρ᾽ (ἐπιστρόφια, πιστροφίκια, 

ἀπογύρισμα, οἱ ἀντίγαμος). Οἡ Θυηαδῦ, αὖ τάν, ΠΘΥ 816 
ἰϑυομθα Ὀδοῖὶς ὈῪ Ὁἢ.6 Ὀγαθρτοοιαβ ἔθου δμα οἰοβθϑῦ σϑὶ δῦ! 68 
οἵ Ὀοϊῇῃ 5Β6Χϑβ. 

Βιρηῦ ἀδγβ δἰθθυ ὑῃ 6 βᾶιηθ ΟΘΥΘΙΠΟΠΥ͂ ὕθ Κ68 ρίδοθ δὖ ὑῃ6 Ὀδβὶ 
Τ8 5, ΏΘΙΘ ἃ Ὀϑηαιθῦ 15 ΒΡΙΘΘΩ, ΒΟΩΡΒ 816 Βαηρ, 8η6 ΟἹ 8 
Χο ϑηρθα, ΤῊΙΒ 15 [86 Θοποϊ βίοι οἵ ὑμ6 Μδοβραοῃίδῃ ρϑδβϑηῦ Β 
ΤΙ αρο [οϑύϊναι. 1Ὲ ἸΏΒΩΥ οὗ 105 αθὔδ!]8 1ὖῦ ὈΘδΙΒ. ἃ ΒΌΓΟΏΡ 
ΘΗΘΙΟΡῪ ὅο ὕμ6 ΑἸ θη ψϑααιηρ, δα οἢ ὑμ8 ὑγΠο]6 αἱ ΘΥΒ 

[0016 τοὰ [6 ΘΟΥΡΓΘΒΡΟΠΙηρ' Οἰιβύοιηβ ργθνϑίθηῦ ἴῃ ΘΟΘΏΘΥΗ 

ατθϑθορἢ 

ΟΝΟΒ 5ΌΝΟΘ ΑΤ ΤῊΝ “ΒΕΤΌΒΝ᾽᾿ ΒΑΝΟΟΈΕΤΞ. 

Ι. Ὃ φυλακισμένος κ᾽ ἡ Βασιλοπούλα. 

 (Ζύοηι Εἰθιμβογοιυροῖι8). 
δον Ὶ ᾽ὔ »“ Ἁ , ,ἷ Ν Ν “ Σ τῇ βρύσι πῆγα γιὰ νερό, κρύο νερὸ νὰ πάρω" 

Βαρειὰ ἀδίκια μ᾽ ἔβγαλαν πῶς φίλησα κοράσι. 
Ἀ 3 Ἁ ζω Χ5» ») 3 Ἁ ᾿ 325 ον 

Μὰὼ ᾿γὼ μαῦρος δὲ᾽ τώξερα ᾿ς τὰ μάτια δὲ το εἶδα. 
ἜΣ Ν Ἁ ν 4) Ν ’ ) 

τὴ φυλακὴ μὲ ῥίξανε διὰ τριάντα μέραις 

Καὶ παραπέσαν τὰ κλειδία, κάνω τριάντα χρόνια, 

1 5686. ἀοβουρυΟη5 οὗ [Π)6 Ἰαύθοσ ἴὼ Ηδῆη, Αἰδαπεβίϑοθο διμάΐοη, δα ἰὴ 
Απραβίθ θόχοι, Οοπῖοβ ΑἸδαπαΐβ, ῬΌ. 189 10]]. 

2.Α βΒδουῦ βκϑίοῃ οἵὗἠἨ {μ6 Τθββαιδη ἔκ χαϑυυαρθ ἰ5. οῖνθῃ ἴῃ ϑοηρ85 οἵ 

Μοάογη αΥγδδοο, 0. 90 1Ἃ01]]1..0. 3Ξ'866. δ]ῖ8ὸ ΒΘῃη61] Βοαᾶ, Τα Οὐδίοηιβ απὰ ΓΤ ΟΥ̓Ο 

9,1, Μοάογη ΟὙέεθδο, οἈ. 11., δϑηα ορ. “Μϑδγυΐδρο ρου 1005 δα ΟἸὐδβύοσηβ ᾽ 1 ΤῊδ 
Βοοῖ; οΓ θ͵αν8, νοὶ. τ. Ὀρ. 719 1Ἃ0]]. 
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Κ᾽ ἔκανα πῆχες τὰ μαλλιὰ καὶ πιθαμαῖς τὰ νύχια. 

Λεφτοκαριάνε ἔσπειρα ᾿ς τῆς φυλακῆς τὴ πόρτα 

Καὶ λεφτοκάρυα ἔφαγα μὰ λευτεριὰ δὲν εἶδα. 
Μ 5 Ἁ Δ ’, Χ ΚὯ “ ἣν ἼΠ 4 ς ,7ὔ ὀν᾽ μιὰ Λαμπρή, μιὰ Ἰζυριακή, μιὰ ᾿11ἰσημὴη ἡμέρα, 
Θυμήθηκα τὰ νειάτα μου καὶ τὴ παλληκαριά μου, 
Κ Ν 3 7 ν᾿ ὃ ». 5 ΓᾺ “Ἂ Ν 

ἢ ἀρχίνησα νὰ τραγουδῶ ᾿ς τῆς φυλακῆς τὴ πόρτα. 
Βασιλοπούλα μ᾽ ἄκουσεν ἀπὸ ψηλὸ παλάτι" 
( ΤΠ Ν 3.0 3. Ν ἴω ὃ » [φ ΨᾺ Ἃ 7 

οἰὸς εἰν αὐτὸς ποὺ τραγουδεῖ ς τῆς φυλακῆς τὴ πόρτα; 

Να τον χαρίσ᾽ ἐννεὰ χωριὰ καὶ δεκαπέντε κάστρα. 
ἐ ΜΠ) ΄ 3.ϑ κ ΝΟΣ λ ’, 5 » 7 Δὲ’ θέλω ᾿γὼ τὰ ᾽ννεὰ χωριά, οὔτε τὰ δεκαπέντε κάστρα, 
Μόν᾽ θέλω τὸ κορμάκι της νά το σφιχταγκαλιάσω." 

{|ὸ γιβομογν' απὰὶ ἐΐ6 γίμπορϑ8. 

1 ψοηῦ ο ὑμ6 ἑουῃμύδίη, ὑο αὐϑὺγ 000] συϑῦθυ. 

ΤΥ Ὀγουρηῦ δρϑιηϑὺ Τὴ 6 ἃ ἤΘΑΥΥ ΟΠΔΡΡΘ; ὑποῦ 1 ἰββθα ἃ τηδιᾶ, ἔουβοοίῃ. 

1, ὑμ6 ἈδΡΙΘθ5. Οη6, ΚΩΘῸ ΠΟΙ ποῦ, ἢϑα ΠΘΥΘΥ 566 ΒΘ ΨΠ ΤΩΥῪ ΘΥΘΒ. 

ΤΊΉΘΥ οδϑῦ τὴθ 1ὖο ῬΥΪΒΟῚ [Ὁ ΙΓ ΟΔΥΞΒ. 

Βυῦ Ὁ886 Καὺβ ὑγούθ χῃἹβ] δ], δηα 1 τϑιηδίηθα ὕμουθ ΠΙΣΤΟΥ͂ ὙΘαυΒ.Ϊ 
ΜΥ Πδὶν ΡΥ Ὑϑ816-]οηρι, ΤΥ 8115 ΒΡ8}-Ἰ ΟΡ, 

1 ργἱδηϊθα ἃ ἢδ26]-γ86 δὖὺ ὕῃθ ρυῖβοη σϑῦθβ, 

1 ταϑίοθα Ὠδχθὶβ ὑμογοίνοτη, σοῦ ἔγθοάοιῃ 1 ἰδβϑύθα πού. 

ΒΒ οἡ ἃ Βιυϊρῃῦ [δγν, οὐ ἃ ὥὄδυηαδν, ο δὴ Εἰϑδίο Ὀδν, 

1 Ὀουμουρῦ τὴ οὗ τὴν ραϑὺ γουΐῃ δηῃᾶ οἵ τὴν γουθηἃ] ῬΥΟΥΨΘΒΒ, 
Απα 1 Ῥαρδῃ ὅο βίηρ' δὺ Ὁ. 6 ῬΧΥΊΒΟῺ ρϑῦθβ. 

Α Ῥυΐηοθβδβ Ὠθαια τὴθ ἔγοιῃ ἃ ἰοῦ μϑῖὶδοθ: 
((ἍΠη0 15 6 {δ Βηρβ δῦ 86 ρυϊβοῃ σαῦθῃ ἢ 
 ψ1}} σγϑηῦ ᾿ΐτη ἢϊὴ6 ν]]ᾶρθα πα Πΐφαθῃ οδβθϊθϑ.ἢ 
(7 ψ]Β ποῦ ἴουῦ ὉΥ ὨΪΠ6 ν]]ᾶρθϑ, ΠΟΥ ἴον ΤΥ βἤθθηῃ οδϑύ]θβ, 

Βυὺ 1 ψ 8 ἴῸΣ ὕν Ὀθωπύθουβ Ὀοᾶν, ἕο οἷδδρ 1Ὁ 1 τη]ὴθ ΔΙΊΩΒ [ἢ 

1. ἫἪ κακοπαντρεμένη. 

(} οην Ζιοΐπα απαὰὶ γανὶ.) 

Μάνα μ᾽ μὲ κακοπάντρεψες καὶ μ᾽ ἔδωκες ᾿ς τοὺς κάμπους. 

᾿Ἐσχγὼ ᾿ς τὸ κάμα δὲ᾽ βαστῶ, νερὸ ἕεστὸ δὲ᾽ πίνω, 

Ἐδῶ τρυγόνια δὲ᾽ λαλοῦν κ᾽ οἱ κοῦκκοι δέ᾽ το λέγουν, 

Τὸ λέ᾽ν οἱ βλάχοι ᾿ς τό βουνό, τὸ λέν σὰν μυριολόγι" 

1 1 086 ἱποιᾶθηῦ οὐ {μ6 Ἰοϑὺ Κουβ δῃᾷ οοηβϑδασθηὺ πῃμᾶπθ Ῥγοϊοηρδύίοη οὗ 

ἱτρυιβοηγηθηῦ 6Ρ. Εἰ. Τιορταπᾶ, ΒΕ δοιοὶ ἀ6 ΟΠμαηβοηβ Ῥοριιϊαῖγε8 αγεόφιιε8, Νο. 148, 

8 ορϑῃΐϊηρ ᾿1Π68. 
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“Ποιὸς ἔχ᾽ ἄντρα ᾿ς τὴ ξενιτειὰ, μικρὰ παιδιὰ ᾿ς τὰ ξένα, 
“ Ἁ ΄ 

1Π6Έές ταῖς νὰ μήν τους καρτεροῦν, νὰ μήν τους περιμένουν. 

᾽Ξῆντα καράβια βουλιαξαν ᾽ς τῆς ἸΙΪόλης τὰ Μπουγάξια 
’ὔ 3 [ἐ ᾿ , 3 ς 3, 

Γιώμωσ᾽ ἡ θάλασσα πανιά, κ᾽ ἡ ἄκραις παλληκάρια. 
7 ς ’ Α ΝῚ " φς “ Ἃ Ἃ 5 }} 

Κλαίγουν ἢ μάναις γιὰ παιδιὰ κ᾽ ἡ χήραις γιὰ τοὺς ἄντρες. 

76 ζημαρρῃ Βγιῖαθ. 

Μούμον τηΐηθ, ὕμοι δδϑὺ ψϑααϑᾷ τὴϑ 11], ἴῃ ρίνιηρ τὴ 6 δ  ὕο ὕμ6 Ἰον]δηᾶϑβ. 
Τ οαημηοῦ Ῥθᾶν ὕμθ ἢθδαύ, ψϑυῖὴ δου 1 οδπηοῦ αὐ. 

Ἡργο ἃϊ8 ὯΟ βίῃρίηρσ ὑυγύ]6-ἄονοθ, ὑἢ6 οαοῖζοο 15 ποῦ ᾿θαρα ΠΘΥΘ, 

ΤῊΘ Βῃμθρμοραβ ϑηρ Οἡ ὕῃθ ἢ1115, ΠΥ βίηρ ἃ Του] ἰδῪ : 
(Ὑ͵η0 Βᾶγθ υβοδηαβ δργοδαᾶ, 110016 ΟὨ]]αγ θη [ἢ [ΟΡΘΙΡῺ ὈδΙΊΒ,, 

611 ὕπο ὕο οχρθοὺ ὑμθ ποῦ, ὑο νγϑιῦ ἴῸ1 ὕμϑιη ὯῸ ΤΏΟΘ: 

ΘΙΧῸν ΒΗ105 ἤϑνθ βη1ς ἴῃ 86 δύγαι δὶ οὗ ὑῃθ ταῦ ΟΙὐγ3, 
ΤῊΘ 568, 15. Θονϑιθα ψ ἢ ταῦ β8 115 δα 086 ΒΆΟΤΘΑ ψιῦ} ὕῃ6 ἀοδα βυνϑίηϑ. 

Μούμϑιβ ψὕθρ ἴον ὑπϑὶῦ ομ]άγθη, δπα τ] Δονγα ἔῸΡ ὑΠ6 1: Πα δηαβ." 

Αἀορίοα Βγοίιθγ8. 

Τὴ βοιὴθ αἰβίγιοῦβ οἵ Μδοθάοῃϊα 8 ὈΓΙ ἀΘΡΎΟΟΠΙ ΒΒ. ΘΟΙΏΓΆΘΘΒ, 

ὙΠΟ ΗΪδΥ 850 ᾿πηρογίδηῦ ἃ τόϊθ Ὁπγουρῃμοῦῦ ὑἢ6 τηλυτίαρσθ ἔθ8- 
{1010165, 86 Π18 “δαορίβα Ὀτούμογθ᾽ (ἀδερφοποιτοί, σταυραδερφοΐ, 
βλάμιδες, οΥἡ μπράτιμοι)δ. ΤὴΘ οσαβύοια οὗ ἰογηϊηρ ἔγαύθγηδὶ 

[ΘΠ ἀΒΠ105, ΟΠμ66 ΥΘΙΥ͂ ΘΟΙΏτηο ἴῃ ὑδ6 ΒΑΙ Κα ῬΘηϊηβαΪδ, 15. ΠΟῪ 
ἀγιηρ οαῦ; Ὀαὺ 1 ΒοΙη8 ρϑιίβ 10 15 511] Κθρῦ 'ἃρι. Α πυσηθοὺ οἵ 

γοῦῃβ ϑηύου 1ηὔο 8. βοϊθιηῃ οοτηρϑοῦ ὕο δα ϑϑοῖὶβϑ οὔμθσ 1ῃὼ. 8}} 

αἸΤΟ τ βύϑηοθα. ουθ ἀηΐο ἀθαύῃ. ΤῊὴ6 τϑὶϑποηβῃ!ρ ὑῃπ8. οοη- 

ὑγϑοῦθα 15 ΤΏΟΥΘ β8όγθα ὕμϑῃ παύαγα! Κἰηβῃ10ρ. ΝΟΥ 15 1ὖ σΘομῆποα 
ἴο ΟΩΘ 586Χ. ΤὮΓ6Θ ΟΥ̓ ἴΌυΓ “ ὈτούΠΘΥΒ ̓  ΒΟΠΊΘΌΩΘΒ ἄργΘ6 ὕο ἔβκ8 

8 ΟΥ̓ΡΏΔΩ ΟἹ δηα δαορῦ ΠΟΙ ἃβ. ὈΠΘῚΓ “ βιβῖογ ̓  (μπρατμίναλ. 

ΤῊΘ ΘΘΥΘΙΊΟΠΥ ὑδίτοθ οδοθ Ἰὼ ὑμ8 οἤσσοῃ. Τὴ6 ρδυϑἢ ρτγιθϑῦ 
ΒΘ ΠΟ Π 65 ὕ6 οοτηρϑοῦ ΟΥ̓ Δατμ] Ἰβύθυηρ' ὑΠ 6 βϑουϑιαθηὺ ὕο ὑμ 6 

8ηα ὈΙπαϊηρ' ὕζθηι ὑορθύμου ψιῦ ἃ Ὀ]Θ586α οὐ "μοΪΥ Ὀ610᾿ (ἁγία 

1. ΤῺ Βοβρβουαβ. 

2 σομβίθηῃ  μορ!θ. Τῦ 15 ἰηἰθσθδύϊηρ ἰο 16 08}} {μδὺ {π6806 81:6 ἐμ αἰγϑῖία 

αἀγοδᾶρα ὈΥ [6 διησίθην τϑΥ] 6} 88 {86 5ἰΐθ οἵ ὑπ Ψυβιϊ!ηρ ΒοΟκθ (αἱ Συμ- 

πληγάδες), ΜΏΙΘΗ, Δοοογαϊηρ ἰο ἐμ 8.16, οἰοβϑθᾶ οἱ 811 ᾺΟ βϑὶ]οα θύσῃ ὑμθυα 

ΟἹ 6 17 ΜᾺΥ ἴο Π6 ΤΠΟΒΡΙ 8016 ὅθα, [1ἢ Ἰδύουο {ΠΠῚ65 ὕμοσγο βἰοοᾶ οἡ (6 

Αβίθίϊο ΒΆοσθ 8 ἰθυλρ]6 ἀραϊοαίθα ἰο Ζϑθὰβ ΟἸΥ]ΟΒ ΟΥὨ "ἾνΟΥ οὗ ἔδιν τ ἱηᾶβ,᾽ 1 

ΏΙΟΩ γΟΥΘΡΟΙΒ ἰοὸ {π6 ΒΙΔοΚ ὅθα σού ψοηῦὺ ἴο ταριβύθυ 061} γ 5. 
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ζώνη) νουπάᾷ τουπα ὑΠ6ῖν γαϊϑίβ. ΤῊΘ ἀδηιβθὶ μθηοθίουθ ἸοοΙΚΒ 

ὍΡοη ὑμ6 γουθῃβ ἃ Π6Ὶ Ὀγούῃθυβ, γαβῆθθ ὉΠ 61} οἱοί 85. ἴον ὕῆθτη, 

8η6 τοϊηϊβῦθυβ ἴο ὉΏΠΘΙΥ οοτηοτῦβ, ἡ 8116 ὕΠ6υ, οὴ ὉΠΘΙΥ Ῥαγῦ, δΥΘ 

Ῥοχπμα Ὁν {μοὶ νον 0 ρῥγοίθοῦ Π6' δηα ΠΏΔΙΪΥ ὕο σοηὐαΐθ 

ὑοννδγ 8. ΠΟΥ βϑυθθιηθηῦ 10 ΤΩΔΙΓΙΆΡΌΘ. 
ΤῊΘ διὰ μπράτιμος 15 οἵ 5΄᾽αλν οὐἱρῖαι. 16 βαῖὴθ οαβύοτη 

ῬΥΘνΙ]5. διποῃρ ὑπ6 ΑἸ δαΐθῃ {τ1086 οἵ ὑμ6 Μιγαιϊῦθβ, θυ 086 
ΘΘΙΘΙΠΟΏΥ οὗ τηἰυ!αὔϊοη. ἰ8 ργϑοῦϊοα ἶν 6. βϑιηβ. ΤῊΘ. πϑ1ὴ6 

σίνθῃ ἰο 1ῃ8 “ὈγΟύΠοΒ᾽ ἴθ ΑἸ ϑμΙα 15. ροδγαΐξθηι, ὑ 8. βϑιὴ8. ἃ 

διηοηρ᾽ ὕΠ 6 ΘΘΥνΊΘῊ8.2 

Μῖσδε απὰ 167}. 

Τὴ ὑτοαύϊηρ οἵ 86 βιρουβυ 1005 οΟμοουηηρ ΒΙσύῃ, 6 ἢᾶνθ 

ῃούϊοοα ὑπμαὺ ὑπ6 ἰϑνουγύθβ οἵ Βαΐθ ἂγὸ Ὀθονθα ὕο ἤδνθ Ὀθθὴ 

Ὀ]ΘΒθθα τὼ ᾿ηΐϑηον ψιῦδι ὮΙ σἱσηῦ Ὠδηα, δὰ Ὁγ6. πηϊοντύηϑῦθ 
ΟἾ65 ΜΙ ὨθΥ ἰοῦ. Τὰ ὑῃ6 ψϑαάϊηρ ΘΘΟΓΘΙΠΙΟΠΥ͂ 8180, ὑμ6. Ὀγ166 
15. θουμπμα ὕο Θηῦθυ ἤΘῚ υβῦδηα Β ἀνθ Πηρ τσ ἰοοῦ ξογθπηγοϑῦ 

ἴον 'πὰοκ. ΤΉθϑθ ἀγὸ οἷν ὕνο οὗ 8 ργϑθαΐ Ὡυγα ον οἵ ΘΧχϑιαΡ 68 
οὔ ὑπ8 ψιθβργθδα δϑϑοοϊδίϊοῃ οἵ 1465 ὑΏ]Οἢ οομηθοῦβ στἱρὴῦ δηα 
Ἰοῖῦ ιῦ ροοα δπα ον] γοϑρθούινοὶν, ατίμοι Ἰμδύϑησθβ ϑοαπα 

διηοὰ ν᾽ ὑπΠ6 Μϑοθαομῃιδηβ, 88 Μ)}6}} 85 οὐδμϑι το οΥΒ οἵ 6 Οτροϊς 

γ806. “Μδγ ὑῃῖηρθ, ὑπτη οαὖὺ γἱσἧξ᾽" (ἄμποτε νἄρθουν δεξιά) 15 8 

ΘΟ ΜΙΒῃ. ΤῺ ΗΟΙΥ ΝΙΓΡΊΏ 18 ΒΟ ΘΟ 65 ΟΥΒΏΙΡΡΘα ἈΠΟΘΥ 
06 Ὡϑιὴθ οὗ “ΒΙρῃ -δηαρα᾽ (Παναγία Δεξιά οὐ Δέξα), δια 15 

αἀθριούθα οδυυγηρ ὕμ6 ΟΠ] 1ῃ ΠΟΥ τσ δύ. ΤῸ ΠΟΥ 816 
ΟἸἴοσθα ἊΡ Ῥγδύϑυβ ΟΥ̓ 8}1 ὑῇοβθ ψῇο 816 δρουῦ ὕἤο ϑιαθαῦὶς οἡ 

8. ὭΘΥ ΘΗ ΘΙΡΙΊΒ6, “ ὑΠδὺ 586 τη }ὺ οοπαποῦ 1τὖῦ ἰο ἃ τιρὖ, ὑμαὺ 15, 

διΒριοῖουΒ ἰθθαθ" (γιὰ νὰ μᾶς τα φέρῃ δεξια). 
ΤῊΘ 1άθὃ νγἃβ Θχ γθ 6] ΘΟΙ ΠΟ Ὼ ΘΙηΟΩρ' [ἢ 6 ϑηοιϊθηῦ ΟὙὝΘΟΙΚΒ, 

85. ὍΠ6 86 οἵ ὕῃ6 ψογαβ τσ (δεξιὸς) ἃηα “16 (σκαιὸς) τὰ. {68 

56 Ώ56. οὐ “Ἰοἶκν δῃα “ἀ]μοἶγ ̓  Βῆονθ. Α Ὀιγα νὰβ “οἵ ροοα 

οἴηθῃ ἢ 1 χιτὖ δθν οἡ 086 τιρῃῦ, ὑπαὖ 15 ἴτοση ὑη6 Εὐδϑύ, {Π 68 ΤΘΥΘΥΒ6 

1 τὸ θθν τοι ὕμθ ἰθ. δῦιμθ δῃὰ ἰούβ σοῦ ϑπαθα τοῦπα 
ἔρουὰ ἰοῦ ἰο τὶσεὺ (ἐνδέξια), δμᾷ ἃ Ῥερραν Ὀαρόϊπρ' τουπά ἃ (0 6 

1 ΠΌΖου, ᾿ βθαΥ 65 πὶ ἐμ6 ΗΠ σμϊαπάβ οὗ Τιρ κοι, νοὶ. τ. ῬΌ. 809 [0]]. 

3. Ατηοῦρ π6 δὅ1ᾶγ οὗ ὑπ6 Νουίῃ, {15 ““πχαῦαδὶ Ὀσού ουμοοᾶ Ὀγ ϑαορίϊοῃ ᾽ 15 

κΚηοναι 8.5 ροδγαϊζίηιδίνο. ὅδε Βδίβύοῃ, ϑοηϑ8 ΟΓ {6 Ευιδδίαη, Ῥεορίο, Ὁ. 217. 
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οαρῃῦ ὕο ονα ἔσοτα ἰοῦ ἴο τρῶν Αὐηομρ' ὕἢ 6 ῬΟΙΊΒΏΒ ΒΙΓΩ1]δΧ’ 
Ἰάθδβ ργθνυδι]θά, αἀδωΐθν δια ἰαθυνδ5 Ὀθιηρ Ὁ86 Θαυϊναθηῦβ [ῸΓ 
“Ῥγοριύοαβ᾽ δηα ὕΠ6 ορροϑιίδ. 

ΤῊΘ βαηλθ 1ἀθὰ 15 Ἰουπα ἀπάθυϊγιηρ' ὑμ6 (δἰ το ἔο]}-θ θῇ ἴῃ 
1)οιβθαὶ, ὑμαῦ 15, ἀοϊπηρ' Θνθυυύβιηρ' τῇ ἃ τηούϊοη ἔχου ἰϑίῦ ὕο 

τἹρσηὐ,} ἀηὰ ὑπ Οδγηδη γϑοίδθιη. Μούθονοσ, θυγαϑῃ [011 -ἸΟΥ6 

οοηΐϑ]η8 8. ΤαΪθ [ΟυΙΔαϊηρ' σούθηρ' οαυῦ οἵ Ὀ6α Ἰοῇ ἰοοῦ ἢτγϑῦ, ἃ5 
οἵ 111 οἴηθῃ “---ἃ Βα ρυβ 10 η [Π|Κουγ156 ΘΧΡΥΘββθα τὼ ὑἢ 8 Τὰ ρΡ]5ἢ 
ῬΏγαβθ “ ρούθπρ' οαὖ οἵ Ὀθα ψτοηρ' ἰοοῦ ἰογθπγοδῦ,, δα 501}} 
Θηὐθυύα θα 1 ΠΊΘΏΥ͂ ραγῦβ οὗ ὑη6 Εἰ ρΡΊ 5}. -Βρϑδϊκιηρ' ψου]α. ὅ 

Τὰ δααϊύοη ὕο οἰδββϑιοαὶ πα τποάθγῃ οἰνι ζοα πϑύϊοηϑ, 88 

γταιρῦ Ὀ6 οχρθούθα, νγ πηϑϑὺ νι ὉΠ 6 βϑιὴθ 146 διροηρ' ΒανᾶρὉ 
τϑοθ5. [1 86 ἀποϊθηῦ τθοὶς δπα Βοιηδη δα ΡΌΥΒ, ὑῃΠ 6 ΤΩ Οα ΘΙ 
Βανι ρθ Ἰηθγργθίβ 9 ἢΙσηῦ οὗ ὈΙΓαΒ δβ Ὀοσϊηρ' βορὰ α ΟΥ 601], 
ΘΟΟΟΙΆΙΏρ' ἂδ 1ὖ 15 ΟἹ 15 ΤΡ οΥ 1610. 

Οὐλμον' διυρθγδέϊέλοτια οομηθοΐθαί εὐὐδδ, πιαγγίαφθ. 

10 15 ποὺ ρΌΟα [0 510 οἢ ὅπ ἀοογ-ϑίθρ, οὐ ὑπ τχδίοῃ -τη ίΚου, 
ΨὴΟ ὨΙΔΥ͂ Ῥογοῆδποθ ὈΘ οομηϊηρ, Μ11 ὕστη Ὀδοῖΐκ. 

Α που]γονθα θα νγοπηδϑῃ 15 ποῦ ἃ] ]ονγθα ὕο βύζθθρ ὑμ6 ΠΌΟΥ 
οἵ 6 δουβθ ἀυγηρ ὑπ ἢγχϑὺ ψϑϑῖς, ἰθϑὺ βῆ8. βῃου α “5.ὕ]18ὲ8)}0 
ἸΏΘΙῺ ὈΘΥΒ. οὗ Π6Ρ ὨαβΌδηα᾽ ΒΒ ἴϑια!!γ οαὐ οἵ {815 ψου]α "--τϑὴ 1468 
ἀουῖνθα ἔροτ ΒΥΤΆΌΟ]10 ΤηϑρΊΟ. 

5.6 15. δἰϑὸ ἑουθιάάθῃ ὕο Ἰοοὶς ΡΟᾺ ἃ ΘΟΥΡΒ6, ΟΥ ὑο ββιϑῦ 
αὖῦ ἃ οαάϊηρ. ΤῈ ἢγϑὺ δοὺ, ὖ 1ῖ56. Ὀδ]Ιονϑα, Μ1}1 Ὀγιηρ ἀθαῦῃ 
ἰηο ΔΘ οὕ ΔούΒΘοΪἃ ; [η6 βϑοοημα 11 οδῖιβθ βθραγϑύϊοη ὉΥ͂ 
ἀθδῦῃῃ οὐ ἀϊνόγοθ ὕο ὑῃ8 ρᾶΐῦ ψῆὴο δῖ6 1υϑὺ Ἰοϊηθα 1 008 Ὀομα8 
Οἵ ταϑύσγι τ Υ. 

Βα ἀυχηρ᾽ ἃ νΘΟαΘ,Ώρ' 15 ΘΟηΒΙ ἀοΥθα ἃ ρΟΟα οἸηθῃ : 1 ὈΟΑ6Β 
ῬΓΟΒΡΟΙΥ͂ δηα ἔδυ 1 οἡ [16 ῬγΏΟΙρΆ18 οἵ 06 οθγθιηοην, [Ὁ 

1 Ἤσῃμι. 1|.1τ. ὅ97: νι. 184, Οἀ. χνιῖ. 868. 

2 ΠῊ 5 Τιϑύϊῃ ψοτὰ ϑαγνινοβ ᾿ῃ ΝΥ θαύθοσῃῃ Μδοθάοῃϊα, Αὐ ϑ' μὐϑία ὑπ ν 68]] 8 

16{-πϑμαθα Ῥουβοὶ λιάβος. 
8. 7, α. Ομ 611, διρογδέϊίομβ ΟΡ 16 ᾿Ηϊφμϊατιὰς απᾶ 15ϊαπαᾶδ 00 ϑεοιϊιαπᾶ, 

Ὁ. 229. 

4 ΠΎΪΟΥ, Ργωηημίειυο Οἐϊζιγο, νο]. τ. Ὁ. 88. 

5. Μογιοῖγξδ οὗ 186 Αγιογίσαπ ΕοἰκΚ-ΠοΥ6 δοσίείῃ, ΝΟ]. τν, Ὁ. 88, 

θ ΤΎΪοΥ, υϊην νος Οὐϊζωγε, ΝΟ]. τ. Ὁ. 120. 
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15. ψ 0} ἃ {Π|κ6 Ἰηὐθηὺ ὑμαῦ ὉΠ6 ὈΓΙαΘ 15 τη8α 6 ὕο ονθυθαχ ἃ γ 6556] 

ΘοΟὨὐθΙΠΙηρ' ϑγϑῦθι, ΟἹ ἴο ὈΟΘΡΓ ΒΚ] ὑπ βύδιτβ, ἢ. βύθρριηρ 1ηΐἴο 
ὮΘΥ ὨΘῸ ὨοΙηΘ, 88 Ὧδ5 ὈΘΘῺ πούϊορα αἰσοδᾶυ. Βαῦ ἴῃ 0116 

αἰδύγιοῦθ, 11 10 ΓΆ]Ὲ5 ἀΟΥηρ ὍΘ ΟΘΓΘΙΏΟΗΨ, 1ὖ 15 Β81ἃ ὑπαῦ {ῃ6 
ὈΤΙΘ 15 ἴῃ ὕμ8 Παθιῦ οὗὨ ΟΥΥΙΠΡ' ΟΥ ὑμϑὺ Ὁ 8 ΘΝ ]Υ-Τ 16 α ΤΆ 
1η {861} ΟὨΠ]αΠμοοα υβρα “ὕο [1ο]ς ὑη6 ἔυγηρ-Ρδηβ᾽ (ἔγλυφαν 
τὰ τηγάνια). 

{]η ον 1)ανϑ5. 

ΤῊΘ ψου]Ἱά-ο]4 δηὰ μου] α- 146 6116 1π ἀπ] οἷκν ἄδγϑ, ΚΟ 
ὕο Ὅ.6 δῃοϊθηῦ ΟὙθοκβ ἃ8 ἀποφράδες ἡμέραι δα ἴο ὑπ6 Βοιϊηδηβ 
85 Οαἴθ5 Ἠθ,αϑβέϊ, Βαυνῖνθβ ἢ Μδοθάοηϊα. [πάθρβα, ΠΘΑΙΥ 841} 1Ὁὴ6 

ἀδγβ οὗ {μ6 ψϑϑίζ, θοχοϑθρῦ ϑπαδυ, ΥΘ ΘοηΒΙἀθυθα δα [ῸΥ 80Π16 

ΟΟΟΌρδύϊοη ΟΥ̓ οὔθ, αἸοσϊηρ ΟὨΪΥ τῃ Ὅη6 ἀθρτθο δηα αἸγθοίοη 
οἵ ὑΠ61ν ὈΘΑΏΘ6ΒΒ. 

Μοπάαψ. Μϑυτιθα Ῥϑορὶθ τηυβδύ δυϑύϑιη ἔτοπη Ῥϑηρ' Π|61 

Ὁ8115 οὐ 0ῃ15 ἀαΥ. [1 ομθ οἵ ὑβθιῃ (0685 80, ὑπ οὔμϑὺ Μ1}} 616. 
ΝΟΥ 15 1ὖῦ δανΊβ8]6 ὕο ΡΑΥ͂ ἀθθύβ οὐ ἃ ΜοῃαδΥυ, ΟΥ ὑϑὺ ψ1}} 

ὯὍ6 ἀουθ]6α (δευτερώνουν). 
Τιοδάαν, ἃ8 ὃ ὈδΔα δ Υ, ΘΟΥΥΘΒΡΟμα5. ὕο ὑμθ ΝΥ δδύθσῃ βαροσ- 

ΒΌΌ]ΟΙ. τορϑγαϊηρ' ΕὙΤΑΔΥ. 
Τὺ 15 απ] αοίςΥ ὕὅο τᾶ κα Ῥυγοῆδβθθ οἡ 8. ᾿ΓΘΒαΔΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 

ἴο ὈΌΥ 8 ὑγουββθῶα. Νὸο ἀγθββ---οουύϑι ]Υ 0 ὈΓΙ48] ΦΌΜΩ --]8 
οαὖ οαὖ ΟὨ {815 ἀ8Υ, ΠΟΙ 8ΗΥ͂ ΘΗ ΘΓΡΙΊΒΘ ΟΥ  ἸΟΌΤΗΘΥ Θηὐουθα ὉΡΟῃ. 

ΟΙΩΘ. ΘΧρίϑιη. ἢ 6 Βαρουίδύνα 11-ἰαοἷς αὐθθηαϊηρ' 0Π15 ἀδΥ ἃ8 

Ὀθιηρ ἀαθ ἰο ὕὍπμ6 ἴδοῦ ὑμαὺ (ομδύθη 016 [611 οῃ ἃ Τ᾿ αθβαδν 3 

1 Ὁ». ἴῃ Αμπιοχυῖοδα, “1 1ὖ γϑίηβ οὐ ἴῃς ψοᾶαϊηρσ, ὑμ6 γὰρ ΜΨ1Π ΟΥΥ 811 ΠΘΥ 

ταδυυϊθα 11{6.᾽ ΙΜοριοῖγ8 ὁ ἐἢ6 Απιογίσαπ, ΕΚ. ΠΟΥ δοσίεῖμ, ΝΟ]. τν. Ὁ. 61. 

5.Α. Δ. ΤΓουσίον, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 74. 

3 ΠῊϊ5. 15. ΠΙΒΙΟΥΟΔΙΙΥ ἰγὰθ. Οομβύθα 0016 ὰ8 ἔθκθη ὈΥ {π6 ΤΌΘ ΟἹ 

Μῶν Ὡϑίῃ, 1458, οὐ ὑμ6 Τα αδνὺ οἵ μ6 σϑοϑῖ. ΤῊ δυθηῦ 185 δοτηχηθιηογαίθα 

1ῃ. δ ξο]οσηρ οἹα ὈΔ]]δΔᾶ : 

Ὃ θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου Δράγαζη. 

Σ τὰ χίλια τετρακόσια καὶ ᾿ς τὰ πενῆντα τρία, 

Ἡμέρᾳ Τρίτῃ, τοῦ Μαϊοῦ ᾿ς ταῖς εἴκοσι ἐννέα, 

πῆραν οἱ ᾿Α γαρηνοὶ τὴν Κωνσταντίνου πόλιν. 

ΤΠ οαΐ οΥ Οοπδίαπίίε Ὠγταραςσί. 

ΤᾺ [86 γϑῶνῦ οὔδ ἐμποιβδηᾶ [οὰὙ παπαγεοᾶ δηᾶ ΒΕ γ-.Ὦ 66, 

ΟἿ ἃ Τυρβᾶδνυ, ὑπὸ ὑπθηΐν- πη ἢ οὗ ΜΑΣ, 

ΤΠ6 βοη8 οὗ Ηδρδσ ὕοοκ Οομῃβύθη ηθ᾽ 5 ΟἸΐγ. 

Ἡ;, Τιβργδῃᾶ, εοιοὶῖ ἀς ΟΠαγδοηβ Ῥοριίαΐγοβ Οαγθοηιιε8, Νο. 48, 
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ΤῊ []] οὔ ὑπ6 “ΟἸύγ᾽ Ὀδιησ 1050}γ τορατα θα Ὁ. ὑμθ Μϑοθαοῃιθηβ 
Θηα 086 τοϑὺ οὗ ῃ8 Οὐβοῖκβ ἃ ὕΠ6 ἰουμηῦ 8δηα ΟΥἹΡΊΩ οὗ 841] ὑΠ 61. 
ὨϑΟ]Οηδ! ΟΘΒ, 8π4 Ὁ 6 ἀδύὺ οὐ ΨΥ ΏΙΟΪΙ 1ὖ ΟοΟυΣτοα ἃ5. ἃ ὈΪδΟΙ- 

Ἰουῦου ἀδὺ τη ὑΠ6 1} 88,8. 
Ἰγοαπιοδάαν ἀὰ βυάαν. ΤΏθβο ὕὑνὸ ἀδγδ ἃγθ. ΘΟῃΒΙ ἀοΥθα ὃ 8 

τΘαύινοὶυ μογ. Ταχίηρ ωϑηὔ, ὑῃ6 ἴϑϑὺ 15 βθυθύθυ ἡ ὕϊδιϑβθ ὕψγο 
ἄδγ5. ΤΏΟΒ6 Ο 816 ΓΘ] ΡΊΟΟΒΙΥ ᾿πο 164 οὈβοῦνο θη ὉΠτουρἢ- 

οαὖῦ ὉΠ6 γϑᾶν 85 ἰδϑύμηρ' ἄδΥβ, ὑμαῦ 15, ὕΠ6ΥῪ βύδιῃ ἔτοτη τηθϑῦ. 

Τῦ 15 σΘΏΘΥΆΠΥ Π6]α Π]ΠΛΟΙΪΚΥ ὑο ρᾶγῸ ὑπ 6 Π8118 Οἡ δι οι οὗ ὈΠθιη. 

ΟἸοῦῃο5. δἂῖ ποῦ Μαϑῃθὰ οὐ ἃ δ βαῃμοβάδυν, δῃὰ οὴ ἃ ΒΥΪάδΥ 
ὩΘΙΌΠΘΙ ΟἸοῦηθθ. ΠΟΙ ὕπο!" ΟὟὝΠΘΙΒ τηδῦὺ οοηθ ἴῃ οοηύθοῦ ψ]υἢ 

νγϑῦον. ᾽οίηθῃ ἴῃ Ομ] θα ΔΘ ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ΘΙΏΘα ποὺ ἰο 1η- 

ἄπ]ρα ἴῃ ΔΙ αὐοηβ οἡ ἃ ΕὙΙάαγ. Τῇ [Ο]]οσιηρ ΤἬγΠη95 ΘΠ ὈΟΟΥ͂ 

ὍΠΙ15 ΒΌΡΘΥΒΟΙΙΟΙ : 

Τετράδη καὶ ἸΤαρασκευὴ τὰ νύχια σου μὴν κόψῃης. 
Τὴ Κυριακὴ μὴν λούζησαι! ἂν θέλῃς νὰ προκόψῃς. 

Ομ Υθάμοβαᾶδυ δα ΕὙΙάαν ΟΡ ΌΘΔΙ ὕο οαὐ [Ωγ Π81]5.32 
Οὴ δυμπᾶάδν ψϑϑὴ μου ποὺ, 1 ποὺ ψἰβαθϑὺ ὕο ῬΥΌΒΡΘΙ. 

Τὺ Ψ11 Ὀ6 586θὴ ὑμαῦ ὑπθν ἃ 616. ΘουηραΙθα 1ῃ ΒΘΟΓΘάΠΘΒ8 
το ιυπάδν ἴθ! Ἠὸον τηυοῇ οἵ ὑΠ6 τηοάθγῃ ΟὙ ΘΚ Βα Ὑθηθυ δύ οῃ 
ἴοῦ ΕὙΪΟΘΥ 15. ἃ τουχπδηῦὺ οὗ ἐὴ6 οιήϑῃ τϑβρθοῦ ἕο ὑῃ8 “1)8γὺ οὗ 
γϑηυβ᾽ 1ὖ 15 αἸποα]ῦ ὕο βὰν. Τῦ 15 ουύῃ ΜΏ116, ὨΟΘΥ συ, ὕο ἢούθ 

1 Ψαχ, μὴν ξουριστῇς, ““ἀο ποὺ 5ηδ8ν6.᾽" 

39 ΠῊ 8 5Βρϑυβυι θη 15 85 οΟ]4 85 Ἡοϑιοᾶ, ψΟ 1 ὨΪ8 8]1Θρουοδ] Βύγ 16 875 8 

Ομ [186 ροοῦ]ν ἔραϑίβ οἵ 86 ροἂβ ποὺ ἴο οαὖ ἴσοι [89 ἢνθ-ροϊηΐθα 

ΤῺ6 αν ἔσο ὑπ6 αὐἱοῖκ τ] ἢ Πδβῃϊηρ ΧΟ. 

Τ. απᾶ 1)., 142---ὃ. ΟΡ. 8150 ΡΒ ἀϊγθοίομβ τορατάϊαρ Π81]- δια Ὠδἰγ-οαἰϊηρ. 

ΤῊΘ ΝΟΠΘ65 816 ρσοοᾶ ἴον ὑπ6 ἔουγῃθυ, ὑπ6 71} πὰ ὑπ6 20. αδὺ οἱ π6 τῃηοῃῃ ἴον 

ἴ86 Ἰαὐίου ορογαϊύϊΐοη. Ναῖ. Ηϊϑὶ. χχνιμ. 2. ΔΑμὰ [86 οἹα ἘΠ ΠΡΊ18Β ΤΉ ΠΔ65 ΟΣ [Π6 

Βα 7]6οὐ οὗ Π81]-οαὐέϊῃρ : 

Α χηϑῃ δᾶ Ῥούνου θ᾽ Ὀ6θ ὈΟΤῚ 

ΤΏΔη πᾶν 18. 8115 οὐ ἃ ϑύμαδν ΒΒΟΧΏ. 

Ουὖὺ θυ οὐ Μομᾶβυ, οαὖ ὑβθηὰ ἴοσ θα: 

Ουὐ ἐπθηι οὐ ΤΌ ΘΒ, οαὐ ἐμθιὰ ΤῸ ΜΘ ; 

Ουὐΐ ἴμοῖὰ οὐ δΥάμοβᾶδυν, οαὐ ὑμϑια [ῸΣ ΘΒ: 

Ουὖὺ [θὰ οὐ ΤΙ υΥβᾶδν, ἴοσ ἃ ὉΔῚ οὗ ὩΘῪ ΒΠΟΘΒ; 

Οαΐ ἐπθῖὰ οἱ ΕὙΙΟΔΥ, οαὐ 61 ἔῸΣ ΒΟΥΤΟΤ : 

Οαξ θὰ οὐ ϑαύασαδυ, 566 ΟΣ βιυθοίῃρασχὺ ὑο-ἸΠΟΥΤΟΥ͂,. 

ΤΊῆῈ Βοοῖς οΓ Ταμϑ8, νΟ], 1. ν. δ2θ6; δᾶ 81: ΤΠουδ5 ΒΥΟΝΤΏΘ᾽ Β ΤΟΙΔΙ ΚΒ ΟἹ ἰὖ. 

ΟΡ. Μομιοῖγβ ὁ} ἐμ6 Απιοεγίσαπ Εοὶκ- Πογ6 Θοσίεῖψ, ΝΟ]. τν. Ὁ. 144. 
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“880 86 ὅ]ανϑ δδο Π0]α 51: }21181 σοι ρϑύιοηβ ἃΒ 8151] οἡ ὑῃιϑὺ 

αἀδὺ. Ασροογαϊηρ' ἴο δὴ οΪα ὑγϑα 0} “1ὖ 15 ἃ 51η [ὉΓ ἃ Μοϊηϑη ὕο 
ΒΘΥ͂», ΟΥ ΒρΡΙΏ, ΟΥἹ ὕνθᾶνθ, ΟΥ̓ Ὀθο1Κ ᾿ηθη οἡ ἃ ΕὙτάδν.᾽} 

10 15. Π6θα]6 88 ὕο τϑίϑυι ἴο ὑῃ8 τηνυῃο]ορΊοἝὶ ϑισηποθηοθ οὗ 

86 Τϑυΐοηϊο ὁ ΕἾ γϑβ 1 γ᾿ οὐ ὕπΠ6 Βοιηϑῃ {2165 Κ͵7θη 67,18, ΤΏ ΘΏΟΘ 

ὑπΠ6 Οἰθυϑηϊο δα 6 [δῦ] τῶοοθθ ἄθυινθ 61 ΤΟϑθΘοῦνΘ 

ΠΘΠ165 Οὗ ὉΠ18 ἀδὺ οἵ ῃ6 ΘῈ , δηὰ ὈῬΑΥΥ ὑΠ61} ΒΌΡΘΥΒΕΙΙΟῸΒ 
αἀγοϑδα οἵ τ. 

νβαύθνϑυ. τὺ 6 ὑῃ6 ΟΥἹΡῚ οὗ Ὁη6 βϑουθα οῃϑυϑοῦοσ οὗ 
ΕὙΙάΔΥ τὲ π6 δυὐϑϑ οἵ ὉΠη6 τηοάθγῃ Ογθοῖκθ, ὕμουθ οδϑὴ Ὀ6 [100]6 
ἀοαδὺ ὑμαὺ Ν᾽ δάμοβαδυ οὐγθβ 105. Ὀυιν]θρθά ρίδοθ ὕο ΟΠ Ιβυϑῃ 
1Πηἤπθηοο; δΝΥοαμοβαδυ, 'κ ΒὙΙαΥ, ἢϑνιηρ ὈΘΘὴ ΘΑΙΥ 85850- 

οἰδῦθα Ὀγ ὑμ6 μυχοῦ νι βοτὴθ οὗ ὑπ τηοϑὺ ὑγᾶρὶο θνυϑηῦΐβ 1 
ὑῃ6 1τἴ6 οἵ 65ὺ5 Ογβῦ. 

Θιαΐξιγάαν. [Ὁ 15. ὉΠΙΌΟΙΥ ὕο ΠΗΙΒἢ ΔΗΥ͂ ΜΟΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἃ 
ΜΘααϊηρ αἀγθθθ, οὴ ἃ ϑαύαγαδυ ; ὕῃ8 μα οἵ ὑπ ψϑοὶκ Ὀθίῃρ 
ΘΟὨΒΙΘΙΘα ἃ5. 1ἢ βοὴ6 ΨΆΥ οοηηθοῖθα ψιὺ}} ὑμ6 οῃα οὗ [ἢ6 
ΟΥΤΏΘΙΒ 1116. 

Τ0 15 ϑαῦϑ}}ν ἀμ] υοῖτν ὑο οαὖ ουὖ ἃ ΠΕῚ αγο88, ἰθϑῦ ὑπο [16 οὗ 

ἢ 8 Ῥϑύϑοῃ ἔοσ ποιὰ 1ὖ 15 ᾿Ἰηὐθη θα Βῃοῦ]α θ6 οαὖ 5Βῃογί.ὅ 

1. Ῥαδβίοῃ, ὑμοϑίαῃ Εοὶκ-Ταΐε8, ἡ. 199. 

39 σον ἴδυ-τθϑδοβῖηρ [18 ΒΌΡοΥ βοὴ 15, 15. ΒΟ ὉΥ ὑμ8 ἴϑοῦ ὑπαὺ θυθὴ 89 

ΒΥΔΏΙΔΙΠΒ οἱ 1618 ΒΠ876 1 10. ΤΉΘΥ 580 ὑμδύ ““οἢ 0818 ΟΔΥ πὸ ὈΈΒΙ655 πχαϑύ 

Ὀ6 Θοτησαθηοθα." Ὃν Βυαομδηϑῃ, Α5ιαΐ. ᾿68., νο]. νι. Ὁ. 172 ἴῃ Τῆς Βοοῖ οΥ αν, 

νΟ]. 1. ῥ. 42, 

8 ΟἹ Ἰοκν δδα ἁπλποῖν ἀδὺβ σΘΏΘΥΔΙΥ ΟΡ. Μοριοὶγβ ὁ ἐπ6 Απιορίσαη, Κοὶ}- 

1 ογῈ ϑοοίοίῃ, νΟ]. τν. ὈρΡ. 79, 144 [0]]. 



ΟΗΑΡΤΙΕΗ, ΧΙ]. 

ΒΌΝΕΒΑΙ, ΒΙΤΈΒ. 

ΙΝ [6 ἔπηθ γα] τιύθβ οἵ ὕΠ6 τηοάθιὴ ΝΜδοθαοηϊϑῃβ οϑῃ 5011} Ὀ6 
αἸΒοΘυ θα νϑϑύϊροϑ οἵ Ῥυϊμὔν6 Ἰάθαθ ΘΟΠΟΘΓΏΙΏρ' ἀθαύῃ, δα ὑμς 
βίδίθ οἵ ὑΠ6 5οὰ] αἴϑοι ἀθαύῃ. 'Τῆθβθ 6116 [5 πα ργϑούϊοθϑ ΤΩΔΥ͂ 
ὍΘ 5818 ὕο σομηθοῦ ὕῃ6 ργθβορηῦ ψιῦῃ ὉΠη6 ρᾶβύ, ΟἡὉ 006 ᾿ϑ8πηά, 

διηα ὑΠ6 τϑιηηϑηΐβ οἵ δὴ δηοιθηῦ ΟἹ.) Ζαῦ]οη 1Όἢ ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΡΥ 
ΒδΥΔΘΌΓΥ, ΟἹ ὑῃθ οὔῆθσ. Μίϑην ρορυ δῦ ΟὈΒΘυσϑηΟ65, ὙΥ]ΟὮ 86 

ἤθτθ Κορὺ Ρ 88 τῇ ϑγ6 τηδύνοιβ οἵ ὑγαα]υ]οη8) οογθηλ αὶ, Ππά 
ὉΠ61ῦ ὑσαθ 1πὐθυργθύδθ ὁ 1η [1Π|κ6 ΟὈΒΟυ ΘΟ 68. ΔΙ ΟΡ ΥΆΘΘΒ. ἢ 

ὃ ΙΟΥΟΓ βαρ οἵ οα]ύατθ. ΤΤύῦ 15 ΟὨΪΥ ὈΥ 1ηγϑϑυρθίμηρ ὑΠ6 ἰδίου 

πδὺ να ἃ. ΘηϑΌΪθα ἴο γθοουϑὺ ὑῃ6 ἢΔ] ἰἸουρούσθῃ τηθϑηϊηρ οἵ 
ὑῃ6 [Ὀστηθυ. [Ι͂}ἢ οὔδβοὺ ψόογᾶβ, δῦ ἴθ Μϑδοθάοῃϊδ, ἃ Ραὺ {ῃ6 

11{61685 [058115 οἵ οἱὰ βαροιβύιθιοη, οι θα θα τὴ {Π6 ΠΘῪ ΓΘ]ΙΡΊΟΗ, 
οδΏ, ὈΥ͂ ΘΟΙΩΡΘΙΊΒΟΙ ΜΙ] δηδίορουβ ΒΡΘΟΙΤΏΘΩΒ 501}} Ἰνιηρ' 6]56- 
ὙγΏΘΓΘ, ὈΘ ΥΘοΟΟ δ ΣΤ οῦθα 1ηὉ0 ΒοΟΙ ΘΠ] Πρ' ΤΘΒΘΙΣ]]Ὼρ᾽ ὑἢ 61} ΟΥΙΡΊΠΔ] 
ΓΟΥΤΩΒ, 

ΤῊΘ ορογϑύϊοη, ΠΟΥ ΥΘΥ, 15 ἴδ ἴγοτη ὈθΙηρ' δὴ ΘΘΒΥ ΟΠΘ, 

8.6 1ὖ 15 τϑηαθγθα ἃ}} ὕῃ6 τόσο απ Πποα]ῦ ὈΥ ὉΠ6 τηυ]υϊῦσαθ δά 

αἸγουθιῦν οἵ ὑη6 οχύσϑηθουβ ϑ]θιηθηῦβ, ὑΥ ]οἢ 1ἢ ὑΠ6 ΘΟΌΥΒΘ οὗ δρ68 
ἢδινο δοοαιηυ]αύθα τουηα ἢ 686 τοηγχηϑηΐβ, αν ὈΘΘ ϑβϑι]αύθα 

ὈγΥ ὑΐθιη, πὰ ἤϑνθ οἱὔϊθῃ αἰβραϊβθα ὕμθηλ ἴἤο ἃ ἀθρυῦθθ ΨΏΙΟῆ 
ἀφῆοθϑθ 811 αὐδθιηρίβ δὖ 8η8γ7315 δηα οἰδϑβϑιποδύϊοη. ἈΑ5. Μ1}} 6 

566, ΒΟΠ6 Οἱ ὕῃ 6 ΘΘΓΘΙΏΟΏ1ΘΒ. ἀΘΒου θα Τὼ ὕῃ6 5646] 816 ἃ 
οοηὐπαϑύοη οἵ Ηδ]]θη1ο οὐ οτηδη σἰῦαδὶ, θαὺ 51 σ ]ν δθοίθα 
Ὀγ ΟΠ Ἰβυιθηιν ; οὔμουβ οδὴ 6. οοῃμηθούθα σι (86 ργϑούϊοθβ οὗ 
ὉΠ6 5΄ν ρορυϊθύϊοηβ ῆο, οὰ Ὀθιηρ δατϊηϊθθα ᾿πῦο ὑμ8 οοπι- 
ΤΑΙ οὗ ὑπ6 Οατθϑοὶς Ομυσοι, γούδιμθα ἃ στθαῦ ἀθδ] οὗἨ ὑπμοῖσ 
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Ρδρϑῃ ἴογιῃβ οὗ Ὀϑι1οῦ δηὰ μοίρϑαά ὕἴο τῃοα Εν οἰδϑϑῖς ὑγϑα![]0η--- 
ῬΓΟΟΘΒΒ. [801Π1ὑ8ῦθα ὈΥ Π6 οΙοβθ 51.118 οὐ {61 ΟΥ̓ ΘΑΥΪΥ 
οαἰύαγο σι ὑμαὺ οἵ ὑπ6 θᾶυῦν τοῖα δπα Βοιηϑηβ. ΥὙϑῦ, θοὺἢ 

Οἰαβ568. οἵ σθυΘΙ 168, ὙΠΘΌΠΟΙ ΟΙΓΘΟΌΪΥ ὑγᾶσθαῦ]θ ὕο ἃ. οἰδ5516. ΟΥ 
ἴο ἃ ΘιΙανΟΩΙΟ ΟἹἹΡΊΏ, ὈΘΔΡ ἃ. βύγσοῃρ' ΠΠΚΘηΘ85. ὕο ΘΘΥΘΙΩΟΏΙ6Β ἢ 
γΟΡῚΘ ΒΙΏΠΟΠρΡ' ΤΆΘΘ5 ΜΙ ΏΙΟ. ὩΘΙΌΠΘΥ ὑμ6 οἰνησοα ΠΗ 6]]6ῃ6 
ὯΟΥ ὕμ6 ΠΟΠΙΘΙΥ Θ]ΔΥ ΘΥΘΙ οδιη8 ἴῃ οοηὐθοῦ, 

Τ0 15 Ῥυθοίβϑὶ νυ ἔγοτα 815 ροϊηῦ οἵ νἱϑν ὑμαῦ δὴ δὐϊθιηρὺ Ἵϑὴ 

Ὀ6 τηϑαθ ὕο βϑύβὈ}18} ὑμθ σϑἰϑύϊουῃ. οἱ Μδοθαοιῃΐδῃ Ὀθ 1 δηα 
οαϑύοῃῃ ὕο βᾶνδρθ οα]ύατο, δηα ὑμ8 ΔΒΒΙΡῺ ὕο Ὁῃ 6 [ὈΤΤΏΘΙ ὑΠ 61 
ῬΙΌΡΘΙ ροΐἶδοθ τῇ ὑῃθ Π6]α οἵ μιν υβ8] [ΟἹ ΚΙΟΓΘ. 

7|ι6 ἰψύη ἦρι δίαΐθ. 

ΑἸον οομ θδβιοη δηα δβοϊαὔϊοη, 6 αἀγιηρ ραγίαϊκοϑ οἵ {ῃ6 
βϑουδιηθηῦ. θη ἢθ 15 Ὀγθαύμιηρ' Ὠ15 ἰαβῦ, οὐ, ὕο 86 186 Ἰοοδ] 

ῬΏγΑβΘ, ἤθη “ Ὧ15 8508] 15 ὈγΘακιηρ' οαὐ οὗ 815 τπουΐῃ ᾿ (βγαίνει 
ἡ ψυχή του ΟΥ ψυχορραγεῖ"), ΟὨΪΥ͂ ὁη6 ΟΥ̓́ΌΜῸ οὗ {ῃ6 πραγϑϑὺ 
το αύϊνοθ δῚ6 δ᾽] ονγθα ὕο γϑυηϑῖη ὈΥ ὕῃ6 Ὀθάβι46. ἴτροῃ ὑΐιθπὶ 
ἄθνοῖϊνοϑ 6 ἀαὖγ οἵἉ οἰοβιηρ 6 ογϑϑ δηα τηου ῃ οἵ [ῃ6 ἀφθοθδβθα. 

ΑΒ βοὺὴ 85 ὑμθ ἰδύϊοι 885 ρίνθῃ ἃρ ὑμθ ρῃοβῦ, ὑὴ6 ἔβδοθ 18 
ΒΡΙΊΏΚΙΘα ψιὺ ἢ ἃ ρῖθοθ οἵ οοὐὔδοῃ ψοο] βοδίςθα ἴὴ ψ1η6---ὃ 
ανιμα]οα γοπχηϑηῦ οὗ 0Π6 δποιθηῦ ουβύοπι οἵ ψϑϑῃιηρ' 086 Ὀοάγ. 

ΗΘ 15 θη δύγαυθα 1ὴ Ὧ18 Ὀθδϑῦ οἱοῦμθβ οὐ 10 ἃ Ὀγϑἢα-ΠΘῸ ΟΥ̓ΘΒΒ5 
(ἀλλάξουν τὸν πεθαμένο). Τῇ ἢ 15 Ὀθύγο 6 α ΟΥ̓ ΠΘΎ]Ὺ ΤηΔΙΥΙΘΩ͂, 
ὑῃ6 ψΘααΙηρ θα 15 ρ]δοθα οἡ ἢ18 ἢθ8δα. [1 0η6 οδθθ οὗ 

γοῦηρ' ΜΟΙΏΘη 84 ΟὨ]]αΥΘη, ὑΠ6 1 Ὠθϑαβ ἅΓΘ οσονηθαὰ ψΙὺἢ 

ἤονγουβ, δα ἤοννθυθ, ΟΟΟΘΒΙΟΉΔΙΥ Ταϊχϑα Μ 10 ΒΌΡΘΓ- Ρ] Π18, ΔΥΘ 
8,150 βοδύϊθγβα ονϑὺ ὕμθ βοᾶν. [1ἢ βοῖὴθ αἀϊβύγιοίβ, ΟΒΘΓΟ 5 ῬΘΏΗΥ 

15. 501} ρᾳῦ ὑπάθυ ὑμ6 ὑοηραθ οΥ 1 ὕμ6 ἰὴ οἵ ὑῃ6 ἀθοθαββα. 

1 Ορ. {88 ἰάϊοτῃ μὲ τὴ ψυχὴ ᾿ς τὰ δόντια, ““ιὺὰ [16 50] ὈΘύνθθῃ οὔθ᾽ Β ὑβϑίῃ,᾽ 

2,6. ἴο Ὀ6 δὖὺ ΟΠΘ᾽5 ἰαβὺ ρϑβρ. Τ1Β1Β οὴ6 οὗ 0} ΤΩ ῬΟΡΌΪΔΥ ΘΧΡΥΘΕΒΙΟΏΒ ἴ0 

Ὀ6 Τουμπᾶ ἴῃ χηϑΥ Ιδησάδραβ, 811} Ῥοιηθπρ ἴο 86 φῬχϑναϊθηύ ἰἄθϑ ὑπϑὺ [Π6 βοὰ] 

δὖὺ ἀθαύῃ δβοϑρθβ ᾿Βγοαρἢ ὑπ ταοαΐῃ. ΟἿ {18 βαθ]θοῦ βθ 4“. α. βσαζου, ΤῊ 

Θοϊάση, Βοιιφ],, νοὶ. τ. Ὁ. 252. Τῦ τὴδν 6 ἰηἰογθϑίληρ ὕο ποίθ ἤθγθ ὑπδῦ ἴῃ Μοάθσῃ 

᾿ Οτθοῖκ {μ6 νοι ψυχὴ ““Βοα]᾽ 8. οὔἴθηῃ υαϑβοὰ ὈΥ ὕμ6 ἰρπογαπὺ ἰο ἀδηῃοίθ ἰμδὲ 

ΜΏΪΘΏ 6 6811 ““Βίοσαϑο ᾽᾿ : [ῸΣ Ἰηβίϑηοθ, ἃ αὐθοὶκ Μ1Π1] 5. μὲ πονεῖ ἡ ψυχή δηαᾶ 

οἷαρ ἈΪΒ ΒΒ ΟΥ̓ΘῚ Ὠ18 Βύοϊτηθϑοις ἰΏ ἃ ΤΑΔΉΠΘΥ 10 ΒΏΟΥΒ ὑμδὺ 818 δ]ταθηὺ 18 

τού οὗ ἃ βρχἰύαϑ] πϑῦαγθ. ἜΘΏΟΒ6 ψυχόπονος -Ξ κοιλόπονος. 

Α. Ε, 12 
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ΤῊΝ 15, οὗἨ σουγϑθ, ἃ Βγνιναὶ οὐ ὕπο Ἠρ]]θηῖς ουαβύοτῃ οὗ 

Ῥτον]ϊηρ 1186 ἀθδα ψ 0} 086 ἔδυυγ-τδοαῦ ἴθ, δα 88 τὸ αἰγθού 
γΘ] ΘΒ 810 Μὰ ἢ Ὁὴ6. 5101118᾽ ῥγϑοῦϊοθ οἵ Υ δβδύθσῃ ρϑδβδῃηΐδ. 
ΤῊΘ ΤΩΟΠΘΥ͂ Οἴἴδθυϊηρθ ὑο ὑῃ8 ἀθδα ἴῃ (ἀθήϑηγν, ΒΎδμοθ, δηα 
οὔμοι' ρᾶγῦύβ οἵ Εσχορθ δῖ6 ᾿ηὐθηαρα ἴο ἐγ] ἢ ὑπ6 βρισιὺ οὗ 086 
ἀθραγίθα ψιτἢ ὑπ ᾿Ἰθ8η85 οἵ Ὀαγιηρ' ΓΟ γαϑτηθηῦβ Οἢ. Π15 ΨΘΆΥΥ 

7ουτηθΥ. 

ΤῊυΒ διγαυθᾶ δηὰ ργονϊ θα ἔοσ, ὑμ}8 σόουῦρββ 18 114 ουὖῦ [λοίηρ 
Ἐαβῦ---- 6 Ὠθδα δηα Βῃοι]ογΒ ΓΘ ]ηρ' ΠΡΟῚ ἃ ουβῃϊοη, [6 ἤδη 8 

5ηθοί οὐ βῃγουα (σάβανον).. Τῆγοα οδηα]65 γα 11ὖ, ὕνο δὖὺ ὑῃ6 
᾿θδα ἃπὰ οὔ δὖῦ ὕμβ θοῦ. ΑἹ] ὕμθβθ ἀαύθθ 8.6 βδ!]ν ροὺ- 
[οσυτηβϑα ὈΥ 86 πρδιθϑῦ ἔδιηδίθ γϑαὔϊνοϑ ἃηα ποὺ ὈΥ Ῥϑ1α ΒύγΒΏΡΌΓΒ, 

οχοθρῦ ψ ἤθη ἀπᾶνοϊάδ 16. (ΤῊ βϑίηβ τϑίαύῦνθβ 8150 δύο δηα 
! 
ν' 

Ὀθνϑ! ὕμ6 αἀθδα. Τὴ ὈΘάγν 15 Θβρθο οί! ]ν νγαύοῃμρα 1οϑῦ ἃ οδῦ 
ΒΠΟ.]α 7012} ΟΥ̓ΘΡ 1, δηα ὑμδῦ ῸΓ ἃ ΓΘᾶΒοι ἴο Ὀ6 ΘΧΡΙΔΙ πα ἰαύθυ. 
ΤΏ ἰδιηθπίβ Οὐ αἰτροβ (μυριολόγια) ἴῃ 801Π16. ο585. 818. 1τη- 

ῬΙΟνΙΒ6α ΟΥ̓ ὕῃ6 τροίῃθσυ, Ψ 18, ΟΥ βιϑίθιβ οἵ Ὅη6 ἀθοθᾶβθα ; 1ἢ 
οὔθυθ, ὉΠΟΥ͂ ἃγ6 Βα ηρ' ὈΥ͂ ΡΓΟΪΘΒΒΙΟΠΔΙ ψγὰ 1675 (μυριολογίστραις), 

ὙΠῸ ΠΊΒΚ6 ὃ ὈΠΒΙΏΘ88. ΟὗἨ ΘΟΙΏΡΟΒΙΏΡ' ΟΥΓΕ ΘΟΙΠ ΓΙ Ὁ]Πρ᾽ ὕ0 ΤΩΘΙΠΟΓῪ 
Βαϊ Ὁ] 6. ΒΟΠΡΒ, 8η6 816 814 [ῸΣ ὉΠ6 11 ̓ ηουτη ι] Δ ΡΟῸΣ 1η ἰοοα, 

ΤΆΓΘΙΥ 1 ΤΠΟΠΘΥ. [Ι͂ἢὰ ὕὍη6 ΤΔ]ΟΥ οἵ οαβ68 1ὖ 18. βοὴβ οἱὰ 

ψοτηθη, ΨΏΟ ΠᾺΒ ΜΠ ΠΘΕΒΘα ἸΘΏΥ ὃ [ΠΟΙᾺ] ἴῃ ΠΟΥ ΟῺ ΤΆΤ 

ΔΩ ἢδ5, ὈΥ ΟΙΌΘΥ ΘΧΡΘΙΊΘΏΟΘ, δοα γα ὑδ6 ον οἵ ἤμπομπον, ψῃ0 
νοϊαπηύθουβ ὕὅο βϑ1ῃρ ὕπΠ6 αἴσρθ, 10 ὑπ6 ἀθοθδβθα 15 ἃ γουῃ οὗ 

αἀδγηβθὶ, 6 ϑυηθηῦβ ἃ1Ὶ6. βαρ ΟΥ̓ γουπρ' τη άθηβ. Βαὺύ τη 8]] 

οδ565 ὑπ 8 Ὀδδὺ οἵ ὑῃ6 νγϑ.] 5, οὐ ὕΠ6 τηοϑῦ ὨΘΘΙΪΥ τού ὕο ὑῃ6 
αθοραβθα, ἰοϑα5. 06 αἸΤρῸ, 1ῃ 10. ὕΠ6 οὔμοὺ ψοιηθη 1οῖη ΜΙ 
ὃι ΤΟ ΓΒ] ΘΠΟΙΏρ᾽ 1 ΘΧΟΙΔΙΉ ΘΟ η5 οἵ 8 88! 

Τὺ 15 δἰτηοβῦ Βα ρουπουβ ὕο ΤοΙθυ [ῸΓ ῬᾶΓΆ116] οαβθθ ὕο {6 

θρηνῳδοὶ οἵ [6 ἀιοϊοηῦ ΟὙΘΟΙτΒ δπα ὑπ6 ργαφήοαθ οὗ 6 ΒιοΙη8Ώ8. 
Ὑοῦ ϑῆγοῃθ ΜὙῆ0 ἢδ8 δϑϑιβύθα δὖ ὑῃθ [ᾺΠογα] ἰδιαθηὐθθϊομβ οὐ 06 
τη θη Οὐθθκβ, ΘΌΠΘΥ τῇ Μϑοθαοηδ, ΟΥἹ 1ῃ ΟὝΘΘΟΘ. ὈΙΌΡΘΙ, 
οδϑπηοῦ Ὀαὺ ἤδνα γϑοϑ]]θα ὕο τηϊηα ὕπ6 ρϑύμοιο ρ᾽ούατθ οἵ {86 

ΤΊΟ]θη ΟΙΔΘῺ ὙΥ81]ΠῊρΡ' ΟΥ̓Ι ὕῃθ Ὀοᾶαν οὗ ΗθούοσΣ ΤῊ6 νϑὺὺ 

1 ΤΥ]οΥ, Ῥγίηυϊξέυος Οεζίιγ 6, νο]. τ. ῥ. 494. 

2. 11]. χχτυν. 720 [0]], 
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ΟΓΒ. υϑ6α Ὀγ ΗοΙΏΟΥ (“586 6 ὑῃ6 17 βοῦθ ἰδιηθηῦ 7 δι 11{π|5- 
ἰγαῦθα 1η 8, ἔΌΓΟ1]6 τηϑῆηθ ν ὈΥ ὕδι686 Τη θυ ὈΘΓΪΟΥΙ ΘΠ ΠΟΘ5.1 

ΤῊΘ [Ο]]ονιηρ Βοπρ᾽ 15 ῬΟΥΔΡ5 Ὅπ6 τηοϑὺ ψ]α6-Βργθδα οἵ 8} 
ὑΥϑα! 1008] ἀΙΤΡῸΒ. [ἢ ΤΩΥ̓ ΜΘΠαΘΙΠΡΒ ὑπτουρ Μϑοθαοηϊδ 1 
οΟἸ]Θοὐβα ἴουν αἀἰἴογθηῦ νυβιοὴβ οσὰ Μ ΘΙ θη, ΝΙρτιῦα, ΚοΖϑῃ], 
Βα ὍΠ6 15].ηα οἵἉ Τ᾽ Δ8ο05. γϑϑρθοῦινοί νυ. 

Τ σιν ὈθΙον ἃ ὑγϑηβίαύϊοη οἵ ὑμγϑῦ οπθ οὗὨ τὴν φορίοο. ὙΥ1Οἢ 
Ῥθδ185 ὕπο ἰοδϑῦ γσϑϑϑιῃ ἴδηοθ ἤο ρα 1886 α νΘΙΒΙΟῺΒ.2 

1. 

ΑἸ] τμ6 ταούμϑιβ θγ6 βθῃσϊηρ ΟΠ ΠΉΘΙΥ ΒΟῺΒ ὕἤο ῬὈΥΌΒΡΘΥ, 

Εὐχοορῦ οὔθ τηούμϑυ, ἃ Ὀ8Δα τηούμθν, Ὑϑη}1 5 τού υ. 

6 βαὺ δὖὺ ὑπ σἱπᾶον δηα υὐνογοα ὈΙΟΟΘΙ ΟΌΓΒΘΒ: 
“(ἀο ἤο ἔογοῖρῃ ἰδ, Ο Ὑ8ηη1, δηα τηδυϑὺ ὑπο ὩΘΥΘΥ ΥΘῦλΤ ὨΟΙΩΘῚ 

ΤῊΘ βύνϑ]]ονα 7111} ὀοὴθ 8 γᾶν 86. γϑδυ, 

Βαῦ ὕμοα, Ο Ὑδηηὶ, τηδγϑὺ ὑμοι ΠΘνΘ' ΔΡΌΘΔΙ, ΠΟΘΙ Τοῦ ΠΟΙῊΘ "ἢ 
( ἩΒἢ), ΤῊΥ͂ 6 Υ τηούμον, ἤυβῃ ἢ οὐγθ6 ὑπο τὴ6 ποῦ ! 

ΤΏὭΏΘΓΘ ΜΠ] οὐ Του, τὴν τηούῃου, ὕμ6 Εραβῦ οὗ δῦ βθογρθ, ὕηθ6 ἢ ο]οϑὲ 

αἀδὺ οὗ ὉΠ6 γϑδΐῦ, 

Αμὰᾶ ὕῃοὰ ψὴ]ὺ σο, τὴν τηούμου, ὕἤο ομαγοῦ, ὑμοὰ ψ}]ῦ ρῸ ὕο ψΟΥΒΕΙΡ, 

Απα ὑποῦὸ ὑμοῖι ψν]]ὺ 566 τηϑιάβ, ὕῃμου τι] 566 γουΐηβ, ὑμοὰ ψν]]ῦ 566. 86 

σϑ]ϑηῦ 1865, 

Του ψ|1Ὁ 566 ΤΩΥ͂ ΟὟ ὈΪΔῸΘ ΘΏΡΟΥ δηα ΤῺῪ 5081] ὑθηϑη Ὁ] 685, 
Απαᾶ ὕμου ψιῦὺ ὍΘ βοιχζθα νι ΓΘΙΟΥΒΘ 8η6α βῆδιηθ οὗ 86 μου] : 

ΤΠοὰ ψ1]}ὺ ὑαῖκο ΠΥ ΨΑΥ͂ ΟΥΘΥ ὕῃ6 ἢ1115 δῃα ὑμτοῦρ ὑΠ6 ψόοοῦβ, 
Τὸ ῃ6 568.-5ῇουθ ὅποι Ψ 1] ἀσβοθηα, 8δηα οὗ 6 βϑθδίηθῃ ἔμποι ψ]]ῦ 85: 

“Ὁ βθϑιῆθῃ, Τὴ} αἀθᾶν δβ, δῃηᾷ σγο ἐΡΙ ΠΥ οἸοΥ ΚΒ: 

Ηδνο γοὰ βθθὴ ΤΥ θα  ὙδηῺ1, ΤΩΥ ΤΙΡὔ ΠΟΌ]6 8οὴ ἔ᾽ 

1, δᾶγ, ὑΠ6 6 816 Τϑην ΒΟΥΘΏΡΘΙΒ 1 ΟΓΘΙΡῊ ἰδ 5 δηα 1 Κηον ποὺ ἐν βοη. 

ΠΟΥ ὕοιζθηβ οὗ 15. Ὀοαγ; ψῶϑδὺ ψῶὰϑβ μ6 πκὸ 
“ἨἫθδΘ νψ88 [811] δηα β]θηάθιυ 8ηα δα δυΌμΘα ΘΥΘΌΓΟΥΕ, 

Απα οἡ 15 οὔἵ- ΠΡΟΣ ἢ οΟΥΘ ἃ Ὀθίχούῃδι υἱηρ. 
ΟὟ 6 β58ὺ) Ὠίτῃ, Ιδᾶν, βύγοθοῃθα ἀροὴ ὑπ β881α. 

ΒΊΔοΙς ὈΙγαβ ἀθνοῦγθα τη δηα ψὨϊΐ6 ὈΠΓὰ5. ΟἸΤΟ]Θα Ὄνος ὨΪ ΤΩ. 
ΟἾΪν οὐθ 568- γα ρῥδιβθα δηα σι 8116 : 
ΑἩ ! γδιομδηοο μΒ6 δὰ ἃ τηούμου : ρϑιοθϑποθ ἢ6 μ8α ἃ ψ]ΐο 1} 

1 Ῥχοίθββι ο δὶ οὐΐθυθββοβ (Ῥίωκαϊ  }ιο δα ΟΥἩὨ Ῥορίδηΐ8α) ἃγ6 8180 ϑιηρ]ογϑᾶ Ὁγ 
[μ6 Βιυδββίθμβ, δα ἰΒ6ῚΥ ἔα σαὶ 8 Π]Π1ὴρ5 (Ζαρίας αΪυ5) ὈΘΆΣ 8. βίγσοῃρ ΔΏΘΙΟΘΥ ἴο 

ἴπ6 ατϑϑκ μυρ()ολόγια. 866 Βαϊδίοῃ, ϑοηρ8 ὁ} {86 Εἰιιδδίαη, Ῥεορῖα, ῬΡ. 882 [ο]]. 

2. 8368 Βούῃῆδγα βδομιμιαὺ, Νοβ. 67, 68 (ἔγοση ὑῃ6 Ιοπΐϑη [15]18148)}; ῬϑΒΒΟΥ͂, 

Νοβ. 848---ϑ40, ΟΠ Αββιοίβ, Νο. 18 (το ἘΡΙΣΤ8); ΦοδηηδΥΒ 15, Νο. 19: 

Τιορτπα, εοιοῖὶϊ ἀὯ685 Οἠμαηβοηβ Ῥοριιϊαΐγεβ Ογεοηιε8, Νο. 198, οἷο. 

18ὃ---9 
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1. (γον Οαναϊα.3) 

Μιὰ μάνα μυριολόγαε γιὰ τὸν μονάκριβό της" 
ἾΖ Π ὃ “ Ἁ “ Ἁ ίω “ 5. ἢ 

αἰδάκι μου τὸν πόνο σου καὶ ποῦ νώ τον ἐρίξω; 
, . ’, 

Να τον ἐρίξω ᾿ς τὸ βουνό τον παίρνουν τὰ πουλάκια, 
7 : Ν 

Νά τον ἐρίξω ᾿ς τὸν γιαλό τὸν τρώγουν τὰ ψαράκια, 
Νά τον ἐρίξω δίστρατο θὰ τον πατοῦν διαβαταις. 

Ἂς τὸν ἐρίξω ᾿ς τὴ καρδιὰ ποῦναι γεμάτη πόνους, 

Νὰ κάθουμαι σὰν σε πονῶ, νὰ γέρνω σάν με σφαΐξῇῃ, 
Ν 3 Ν 7 Ν ἴω λ Ψ 22 

Σἂν πέφτω ᾿ς τὸ προσκέφαλο νὰ λαχταρῶ τὸν ὕπνο. 
ς 3 7 ξ “ 

Κὴ ὁ Χάρος ᾿πηλογήθηκε, κὴ ὁ Χάρος ᾿πηλογᾶται" 

“Ὅλον τὸν κόσμο γύρισα, τὴ γῆς, τὴν οἰκουμένη 

Κ᾿ εἶδα μανάδες ᾽ς τὸν γκρημνό, εἶδ᾽ ἀδερφαῖς ᾽ς τὸν βράχο, 

Τυναῖκες τῶν καλῶν ἀντρῶν ᾿ς τὴν ἄκρη ᾿ς τὰ ποτάμια. 

Μὰ πάλι ξαναπέρασα συνάντημα τοῦ χρόνου, 

Κ᾽ εἶδα μανάδες ᾿ς τὸν χορό, εἶδ᾽ ἀδερφαῖς ᾿ς τὸν γάμο, 

Τυναῖκες τῶν καλῶν ἀντρῶν ᾿ς τά ᾽μορφα πανηγύρια." 

Ματάκια ποῦ δὲν γλέπονται γλήγορα λησμονοῦνται. 

16 Μοίΐ[ογ᾽ 5 ἰαπηιθηΐ. 

Α τροῦμου ψγἃ5 ᾿ἰδιηθηθίηρ ΠΟΘΙ ΟὨΪΥ ΒΟΩ: 

ΟΜ Υ ἀδη]ηρ 6011, τὴν ουἱοῦ ἴον [66 ψὮΘΙΘ 514}} 1 οδϑὺ 101 

ΤΕ Ὶ οαϑῦ 1τὖῦ οὐ 86 τηουηύϑίηβ, ὑμ6 1100160 Ὀἰγαθ νν1}] Ῥ]οῖς 1, 

ΤῊ 1 οδϑὺ ὖ πο 086 568, ὅπ {0016 ἤβῆ!6 5. ψ11}]} οαὺ 10, 

11 οαδὺ 1ὖ οὐ ὅμ8 Εἰρῆνγαυ, ὑ. 6 Ῥϑββουβ- Ὸ Μ011 ὑΥδτᾺ 016 1Ὁ ἀηάου ἔοοῦ. 

ΟἿ, Ἰοὺ τὴ οδϑὺ 1 Ἰηὔο τ ΤΥ ἤθαχῦ Ώ]ΟῊ 5.0.06}15 ἹΓῈ ΤΏ ΘΉΥ ΒΟΙΎΟΥ͂ΣΒ, 
Τιοῦ τὴθ δἱῦ ἄονψῃ ΜΙ ΤΥ ῥδίῃ, ΙΔ. τὴθ ἀόσῃ ὙΠ ΤῊΝ ῬΘΏΡΒ, 
Απηάᾶ, ψῃθη 1 γοϑῦ ΤΩΥ οϑα ΡΟ ΤῊΥ ΡΊΠ]ΟΥ,, ΡΙΠΘ ἴῸΥ 5166ρ "ἢ 

Ὀρδῦῃ τηϑάθ δΏΒ ΘΙ ὅο 6, θα δϑηϑνογθα ὑμβ: 

(Ονον {886 που] πᾶν 1 ψϑηογθᾶ, ονϑῦ ὑπ6 πηΐνθυβδὶ θαυ θῇ ; 

ΤΙ δνθ Βθθὴ τροῦμϑιβ Οἡ ὅπ Ὀγης οὗ 0Π6 ῥῬχθοΐρίοθ, βιβύθυβ οἡ ῃ6 θᾶρϑ οἵ 

{86 ΤΌΟΪΚ, 

Αμᾶᾷ νἱνθϑ οὗ γᾶν τἤθὴ οὐ ὕῃ6 τϑυρίη οὗ ὕΠ6 βίγθδχη. 

Ὑοὺ οὔθ τοτ 1 ψοηῦ ὑμδὺ ΨΥ, ἴῃ ὑη6 οουγῆθ οὗ ὕη6 τηθθϑῦϊηρ' ὙΘΔΙΒ, 

1. Π5 αἷτρθ ψὰβ ἀϊοίαίοα ἴο τηὴ6 ὉγῪ Μ. ὁ. Οοπδβίδηθηϊαθθ οὗ ὑμαὺ ἰονῃ, ὃ 

ΘΘμ ]θιλϑη γ0611- νου Βα ἴῃ ΤΟΙΚΙΟυΘ δηᾶ ὨϊγηΒ61 ἃ ροϑύ οὗ τηου. Ηθ ἀθβουιϑα 1 

885 οἱ πἰριγοῦλο οὐἱρίῃ. 



Τιωιογαί 2 168 197 

Απᾶἴο ! 1 ὈΘμο]ἃ ὉΠ6 τηούμουϑ ἰῃ ὑΠ6 ἀδποθ, [ἢ 6 5 βύθυβ ἰὴ ὕμθ ψϑααϊῃρ- 

Γραϑῦ, 

Απά {μ6 σψῖνθϑ οὗ Ὀγᾶνθ θη ἴῃ ὕπ6 ΤΩΘΙΤῪ [8118.} 

Ἐγϑα ψΒΙΟῆ ἃ 6 ἢοῦ 560 8.6. Βοοῇ ἔογρούθῃ. 

ΤΉ 656 Ἰδιηθηύβ ἃγ8 8150 γθρθεαΐθα γσουσηά ὑμ6 ργᾶνθ Ὀθίοσθ [8 

ΟΟΠἢ 15 ἸΙοογθα 1ηὖο 1. 

Τλ6 γιωπογαί. 

ΤῊΘ σΟΥΡΒ86 15. πϑνοὺ Κορῦ ἴου τότ ὕπδηῃ ὑνθηὐυ -ΟΌΥ ΠΟΌΓΪΒ, 
δια 56] ἀοι θνθῃ 80 ἰοὴρ. ΑΔ ἃ σθῃθσδὶ) γ]6 ὕῃ 8 ἔΠΏΘΓΆΙ ὕθκο8 
ῬΙδοθ οἡ ὕΠ6 ἀδ ἴδον ἀθαῦῃ, Αὖ ὑῃ6 τηοτηθηὺ θη 6 οοἴπη 

15. ΟδΙτΘα οὐὖ οἵ μα ἤοσβο, 6 ψοθῃ Ὀγθᾶκ ἰογύῃ τηὔο Ἰἰοπα 

ῬΙΘγοΙηρ' οΥ168 (ξεφωνάγματα). ΤΏ οδΒ6 ἃιηοηρδὺ ὑμθιι 0 ἢδνθ 

ΤΘΟΘΏΟΙΥ Ἰοϑὺ ἃ τϑίδύϊνθ ὈΪ4 1ῃ8 πϑν]γ-ἀθραγῦθα ῬΘΔῚ ρΥΘΘ ΠρΒ 

(χαιρετήματα) διὰ δἰδουύομαϊθ τηθββαρθδ ἴο {Π 61’ Π]Θηα 1ῃ ὑῃ6 
οὔμον μου. ὅϑοιμθ οἵ ὕῃϑιη δἰδὸ ὑῃχιιδῦ δ ΔΡΡ]6, ΟΥ ἃ α1Π06, 

ΟΥ βοὴ οὔμποι ἰκῖπα οὗ πα΄, θούμψθροη {μ6 ἰδοῦ οἵ ὑμῃ6 ἀθρδα. ΤῊ18 

οἸ τη ὺ Ὀ6 γτορϑχάθα οὔθ τὲ {ῃ6 Πρηὐ οἵ δὴ οἴργιηρ ὕο ὑῃ6 

ἀρραγῦθα, ὕο Β0ύνθ 85. ἴοοα οὐ ὑδμθ ψ8ὰ 0 ἴο Ηβϑαάββ, οὐ ἃ58 ἃ ρἹἝῦ 
σοταγαιυϊθα ἰο 15 οδγΘ δηα τηϑϑηῦ ἴου ὑῃ6 τγϑἰαῦϊνα πὸ ρῥγθοθαβα 

ἈΠ] οα {86 ἀγοδα Ἰοῦσηθυ. Ο ]θοὶβ ἀν ὕο ὑβα αἀθοθδϑθα 816 
δῖδὸ γθαθθηῦ ν Ρἰδοθα ἴῃ Ὁἢ6 οοἴἶη δα Ὀαγθα πιῦῃ 6 ὈΟΑΥ, 

ΒΌΘΝ ἃ5. ἃ οὔ αἶβ ρἰαυῦπιηρβ, ἃ γοῦπῃρ ΒΟ οἶδυ ΒΒ ὈΟΟΚΒ δμὰ 
1ηἸκϑύδ ἃ, οὐ ἃ Τ᾽ 46 5. ὑΥ]η Κϑύϑ. 

Νον, ᾿ὖ 15. ηοῦ οἰθδῶῦ ἴο 6 βρθϑούδίου, δηῃα Ὠδγαϊνγ ἤο {Π8 
Ῥθυογυμθυβ ὑῃμθηβθίνθϑ, δῦ 15. 6 τηοῦϊνθ ψΏΙΟἢ ῥσοχηρύβ ὕμι686 

Φουοῃϊηρ δοῖβ. [ 8 Ὀγ-ϑύθημα θυ 185 απθϑυοημθα, ἢ6. Μ1Π τηοϑὺ 
᾿Πκοὶν δχρίδιη ὑθθια ἃβ θθβυμηρ ἰγιθαΐθβ οἵ δῆβοιοη, Οὐ ἂἃ8. ὑῃ68 
γ6 5} 18 οἵ ουϑύοτα Ὠϑηαθα ἀονῃ ἰτοπὰ “ Ο]6 θα ὑϊτηθ8. Νανοι- 
ὉΠ 6 1655, 1ὖ 15. ποῦ ἀπρτοβίθο]θ ὕο δορᾶιθ ὑζθβα οσυβύοτηβ ψ]Ὸἢ 
5] 118. Ὀγϑούϊοθθ, ὈγΘν δ πρ' 1 ΘΟΙΓΤΙΘ5 Μ ΏΘγΘ 8ὴ δαθασϑίθ 
τηροῦν οϑη 501}} θ6 δδβιίσῃθα οὸ ὑπ6 δούϊΐοη. Βούῃῃ {Π6 πηθββαρθδ 
δη4 [868 οἴδηιηρθ ἀθίινοεθα ἰὸ ὑῃθ ἀθδα δὺ6 ν}6}} ἱξπθονγῃ 8 ΟΩΡ; 
βαναρθθ. Τ)6 ἠδύϊνϑϑα οἵ (ἀαϊηθᾶ, [Ὁ ΘΧΔΙΩΡ]6, γα ἴῃ ὑμ6 μοι 

Οὗ βθῃάϊηρ ᾿ὩΘΘθαρῸΒ ἤὅο ὕῃ6 αἀθϑὰ ὈΥ̓͂ ὑπ6. αἀγίηρ, ψῃ116 ὑῃ6 

1 ΤΉ νϑυῆθ 15 ἃ ῬΟΡΌΪΔΙ Ῥγόνουῦ, οοΟΥγθβροηαϊηρσ ἴο ΟἿΣ ΤΟΥ “ Οαὖ οἱ βἰρῃύ 

ουαὐ οἵ τιἱπᾶ,᾽ [16 ΕΥΘΠΟΙ “Το ἀ685 γὙΘΌΧ, Ἰοΐη ἀὰ οΟΣ ᾽᾽ οἷα. 
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οἴἴθυϊηρ οὗ ἔα! δηα οὔὮΘΥ ΔΡΌ10168 Πσγοθ 1η {ἢ 6 [ΔΠΘΥΆ]}5 οἵ 

ἸΠΠῸΙΏΘΥ ΔΘ ἡδύϊοηθ. [Ιἢ ΤΩΔΗΥ͂ οᾶ868 ὕῃθ86. ΟΠ ΘΥΙηρθ σδη 6 
Ῥιονθα ἤο 6 {6 οὐὐοοϊηδ οὗ ἃ ψ166]γ- 1614 Ὀ6]16Γ δοοογαϊηρ ὕο 
ὙὨΙΟἢ ΟὈ]Θοῦβ σοηΒΙθσθα ὈΥ οἰ ν1}1Ζ6α Ὠϑη 85 ἸΠϑηϊτηϑῦθ 816 ὈΥ͂ 

ὑὴ 6 βανᾶρθ δηα ὈΔΥΡΘΡΙΟ τ1η6 δπάονϑα ψὶῦ ἢ ἃ 80] ψ]οῆ, οἢ 

ὑη 6 αἰἸββοϊαθοη οἵ Ὁ86 οὐ]θοῦβ ἴῃ ααθβύϊοῃ, θιμοῚ ΟΥ̓ ΠΤΘ ΟΥ ὈΥ 
ὑπ ἀθοοιηροβίηρ᾽ ᾿Πἤπθιοθ οἵ ὉΠ 6 ϑϑυίῃ, 15 βοῦ 88 δῃα δὖ ὑῃ8 
ΠἸΒΡΟΒΆ] οἵ ῃ6 αἸβθιαθοα]θα βριτῦ. ΤῊ. Ὀ6]1οῦ 15. ἀρῶϊῃ σοη- 

ηροῦθα ψ ἢ ὑπ 51121|8Ὁ, δηἃ ο {Π6 ΟΥΙΏΔΥΥ ΕΠΓΟρΡοδἢ ΤΟΥ͂Θ 
Ἰη06}1010]6, ΒΞ ΡΘΓΒΌΌΙΟΩ. νὨ]Οἢ 15 ΓΟΒΡΟΠΒΙΌ]6 [Ὁ ὑΠ6 ΒΩ  ΙΠΘΓΥ͂ 

ΒΒΟΥΊΠΟΘ8. οὗ Πατηδη ὈΘΙηρθ 8ηα ΔΏΙΠΊ8ΪΒ, ργθυϑη]]ηρ ἴῃ. δηοϊθηῦ 
{1 1η68 ϑιηοπηρ ὕμ6 ΟὙΘΘἸκβ, 88 15 Βῃονση Ὀγ ΗοιηθΙ 5 ἀθβουρύοη οὗ 
ὕὍπ6 Ὀμ1}18] οἵ Ῥαύγοκ]οβ᾽; διλοηρ ὑῃ6 Τ᾽ γϑοίδηβ, 0 8] ρΉοσθα 
ὑῃ6 ἰἀνοατιῦθ ψιθ οἵ ὑῃ6 ἀθοθᾶβθα οὐϑὲ ἢ15 ὑου 5; διηοηρ ὉΠ 6 

ὕδιι]5, Θοδηαι δ νΊδη5, δη4 ΄ανβ; δηα 1 ΙΏΟΓ6 τοοθηῦ ὈΪΠ165 

ΘΙηΘησ ὕἢ6 Ὠδίϊοηβ οὗ ΑἸηθύοῦ δῃα Εδβίθυῃῃ Αϑῖ8, βϑρβοῖα ! }ν 
Ιπαϊ8, ἡ ΠΘΓ6 10 ἀθϑαιμηθα (ἢ6 νγ6}1- πον ἔοσηλ οὗ ψιάον -αγηϊηρ: 

ἃ ὈΓδοί]66 ΜὙΏΙΟὮ 15. 501} οϑΡΕΙΘα οὐ ὈΥ ὑπ ΔΟΥΙΡΊΠ65 οὐ Αἰοα 
δια δἰβον θυ ᾽ 

Ηον οἰοβοῖν 16 Κιηαϊν σοΡθι θη 65. οἵ {π6 τηοάθῃ Νίϑοο- 
ἀομηϊθηβ ἃ16 τοἰδίθα ὕο ὕμεϑθ [ϑυοοίουβ [6 χὰ] συἱῦθϑ, δηὰ ΠΟῪ 

[ἂν ὉΠΘΥ οὐὐθ ὑπ 611} ΟΥΙΡΊΏ ὕο ἃ Ἰοῃρ-ἔογρούνθη ἀοούσιπθ οὗ οὈ]θοῦ 
ῬΠϑηθΟΙΩΒ, 1ῦ 15. ὕου ἰαῦθ 1ὴ ὕὍῃ8 ἀδΥ ὕο οϑύϑὈ] 18. Ὁ σουυδ  ὐΥ. 

Ὑρῦ οὔθ ὑβίηρ' οδῃ ΒΘΙΘΙΥ ὍΘ. ἀβϑϑουῦθα, πϑιηθὶΥ, ὑῃμαὺ ΠΟΥ 816 
Ὀδβ6α οἡ Ὀ6]16 5. πον ἰϑαρῦ ΟΥΓ Θοαηὐθηϑηοθα Ὀγ ὑπ6 ΟΠ γβυϑη 
ΟΒυτοῇ. 
ρα {μ6 οοἴἥῃ 15 θουη6 ουῦ οἵ ὑῃ6 ἤοῦβθ, δῇ θαυ 816 

ψΘΒ56], ΟἹ ἃ 116, 15 ὉΒΤΌΝ 8ηα δβιηδβίιθα δθεοσ 1. ΥΙ 8} 0815 

Ῥιϑοῦϊο6 την Ὀ6 ΘΟΙρΡΑΓΘα ὕἢ6 οαδίοιῃ οἵ ὑῃ6 Βυυβδίδη ΟΠ ασγαθ 65 

ὙΠῸ “Πιηρ' ἃ τρα- Ποῦ βῦύοῃθ ἰῦθυ ὉΠ 6 ΘΟΥΡΒΘ 15 σδυσ] αὶ οαΐ, [ῸΓ 

8 ΟὈδύδθοϊθ ὕο δ: ὕμ6 δοὰ] [τῸΠὶ ΘΟΙΪηρ' Ὀδοῖκ, δηά οὗ 086 

Βυδηάθηρυγτρ ρϑαϑδηΐβ ηῸ “ῬΒοὺγ οὐὔὖ ἃ ρδ81] οὗ ψϑῦθυ δὖὺ ὑῃ6 

ἀΟον αἰὔον ὑΠ6 σοῆϊη ὕο ργθνθοῦ ὑἢ6 σῃοβθῦ ποτὰ δἰ Κιηρ.""Α 
5111 ΟΙΟΒΘΙ ῬδΥ8}}6] 15 ὕὅο 6 τηϑῦ νη ἢ 1ἢ ρᾶτῦβ οὗ Βυιιββία, ΠΘΥΘ 

“ΘΓ 8. Ἰηϑ 5 ὈΟΟῪ ἢδ85 ἰοἔν ὍΠη6 ἢουβθ Ὦ15 ΨΊΙΔΟΝ ὑδίκοϑ ἃ ὨΘῪ 

1 11. χχτῖι. 170 [0]]. 2 Ηᾶὰΐ. ν. ὅ. 

8. ΤΎ]οΣ, Ργίηυϊέίυο Οεἰέμγ, νο]. τ. ὈΡ. 458 [0]]. 

4 10, νο]. τι. Ρη. 20, 27. 
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ῬΙΌΟΠΟΥ δα Ὀγθᾶϊθ 1 [0 ὈΊΘο65. οἡ ὑπ θϑυίῃ, δηα δ γα 8 

ΒΌΥΘΒ οδβ οὐθὺ ὕἢ6 σγοιηα ὑγᾶνουβθα ὈΥ ὑπ [ᾺΠΘγὰ] Ὀγοοθϑ- 
510η.} [Ι͂ἶἷ 411] ὑπθβθθ 1ηϑίϑησοβ ὕμθ οὐ]θοῦ 15. ὕο ργθνθηῦ ὑῃ8 
ἀδραγίθα βριυῦ το ταῦασηϊηρ ἰο 105. ϑαυῦῃ]ν Παθιύαίίοι, δηά 
Ψ6 Βῃου]α ποῦ Ὀ6 ἴδ: ὙΓΟΙΡ 1 ΘΒΟΙΌΙΩΡ 8 Π|κ6 τηοῦνθ ὕο ὑῃ6 
Μδοθαοῃϊϑη ΤΠΟΌΓΠΘΙΒ. 

ΤῊΘ ΘᾺ] ργοσθβϑίοη οὔδεβ 1100180 ἰοα [ῸὉΓ Βρθουϊδίϊοη. 
Ὑϑῦ 1ὖ 15 ποῦ αἀθνοϊα οἵ 1ηἰθγθϑῦ. ΤῈ6 οοῇη 18 οαὐτθα ἀη- 
σονοΥρα, ἃ συϑύοιῃη 5816 ἴοὸ 6 αἀαθ ὕο 8ὴ οἷα αθοῦθθ οἵ ὑῃθ 

Τυγκιδὴ (ἀονοτητηθηῦ, Ἰθθα θα 1 ΟΥΘΙ ὑο Ῥγθνθηῦ ὕΠ6 οἰδη 6 501Π 6 

ὑγϑηϑΙ ἸΒΒ1 0 Οἵ δΥΙῺ5 δηα ΔΙΩΓΠΔ 1 ]ΟῺ 1 ἃ αἰοβοα οοδπη ; Ὀπί 

0815 ΘχρηδύΟἢ 15. ΤΠ ΘΥθα ΡΟ ΔΌ]6. ὈΥ ὉὍη6 ἰδοῦ ὑμαῦ {6 
Β8ΙῺ6. Οαβύομ] Ὀ͵ΓΘΥΘΙΪΒ τη Ββδῖα, ἤθγο ὑη6 ἀθοῦθθβ οἵ {ῃμ6 
Ταυγκιβῃ Οονθγηιηθηῦ ψουϊὰ Ὀ6 οὗ 0018 ἅν81]1. Τῇ οαδίοτη 
ῬΓΟ ΘΌΪΥ αδύοϑ ἴτροιη ΒυζΖϑηΐηβ, 1[ ποὺ ἔτοτη οἱ 61, {11 68.ὄ 

ΤῊ Δρρθδγϑηθα οἵ {ῃ8 οοῦρβθ 15 ὕπθ βαθ]θοῦ οἵ τονογθηῦ 
σομηηθηῦ οη ὕμθ ρᾶγύ οἵ 6 βρθοξαΐογβι Τὴ6 Ῥθϑαΐν δπὰ 

ΘΔ] ΠΘ55 οὗ ἃ ἀθδα γουθῃ ΟΥ τη8]16α 68]} [οσῦῃ ὑῃ8 111-ϑ ρρυθββϑα 
ϑἀπϊταύϊοη οὐ {π6 οτονά, δα ομθ οὔὔθῃ ἰιθᾶχβ 5 Οἢ ΥΘΙΔΔΥ 5. 85 

“ΝΥ Βεαῦ ἃ ἰονϑῖνυν, οὐ ψῃδῦ ἃ σϑηΐ]θ σὑϑ]}1ο [ἢ (τί ὡραῖο, οΥ τί ἥμερο 

λείψανο), ΝΥ ΠΙβροσθα 1ἢ δυζθβϑύγα οἶς ἴομθθ. ΤῊ18 ρταϊβοδίϊομ οἵ 
08 δθδύμϑυις 1ηβϑύϊηοῦ οὗ [16 ΟὙθοὶς 15, πόνον, ποῦ αη γθαπθη! 

ΘΠ ΘΟ 6α ὈΥ͂ Βαρθυβυιουβ ἴθ. [Ὁ 15 Ῥορυ δυν Ὀο]ιονϑα ὑμδύ 1 

ἃ ΘΟΥ̓ΡΒΘ ΘΑΥΒ ἃ 51η116, 1ῦ 15. ἃ ΒΙσῈ [ῃδὺ 1ὖ ΜΨ1}} “αἀτῶν ΔῸΣ χὖ 
δΏΟΙΘΥ τη ΘΙ ΘΥ οὗ {Π6 ἔδιμγ"" (θὰ τραβήξῃ κὴ ἄλλον). 

Αὖ ὉΠ6 Προδα οἵ ὉΠ8 Ῥγοφβθββίοῃ ΤϑΙΌ 65 ὉΠ 6 Ὀθδγοὺ οἵ ὑπ6 ΠΑ, 
ΒοΙαΙησ ᾿ὖ ἀρΙΡ ΐ πα [Ο]] ον α ΟΥ̓ θοΟΥ5 σἀτγγὶηρ ὈΤΌΏ ΖΘ οδΠ616- 
βύιοἶςβ (μανονάλια), ΜΑΌΠ ὈυΤΏΙηρ' ΓΆΡΘΥβ, ἃ ογοβϑ, δη4 βἰχ- σι ηροά 

ἸηᾶρΘ685 οὗ ὑπ6 ΘμΘυ Ιτὴ (ξεφτέρια τ-Ξ ἑξαπττέρυγα). ΤΉΘηΩ ΘΟ 6 
ὍΠ6 ρυιθϑῦβ 8η6 οῃϑδηύθυβ ννιῦἢ 11ὖ ὑΡΘΥΒ ἴῃ ὉΠ61. ἢ8Ώ6Β, ΒΙΠΡΊΠρ' 
ὑΠη6 ἔχπουαὶ βθύνιοθ. ΤῊ οοῇπῃ 15 ὈΟΓΩΘ ΟΥ̓ τηθϑῃβ οὗ Ὀϑηαβ 

1 ΒῬαδϊβίοη, βοη98 ΟΓ ἐπα Πἰιιβϑέαη Ῥοορίο, Ὁ. 818. 

2. ΒΙΠΠΔΥν ἴῃ δ ΟΙΚ “1 ἃ. ΟΟΥΡΒ6 ἀοοβ5 ποῦ βρη δου ἀθαία, οὐ 1ἢ {ῃ8 
ΤΊΘΟΥ πιογϊβ ἀἰβδΌΌΘΔΥΒ ὈΘέουΘ Ὀ118], ᾿ὖ 15 8 βίρῃ ὑμδὺ ὕῃθγ6 Ψ111 Ὀ6 ἃ ἀθαῦῃ ἴῃ [8 

ἔδυ λν Ὀοΐίοσγθ ὑπ6 δηα οὗ {π6 γϑϑὺ." 716 Βοοῖς ὁ} αν, νο]. τι. ἢ. ὅδ. ΤῊΘ βϑη8 

Βαρογδυϊίιοι 15 δι θα ο ὈΥ δ᾽. Τογδ5 ΒΥΟΝΙΘ 1ἢ 18 Κμϊσαν Εγτονδ, ΒΚ. τ. 

ΟὮ. χχὶϊ!. ΤΙ Ατηρυίο 8180 ““ἰἢ 8. ΘΟΥΌΒΘ ΤΘΙΏ8Ι1ῺΒ Βοῖῦ δηᾶ ΒΌΡΡ0]6 δ᾽ ἀθδίῃ, 

ΔΉΠΟΥ ἀθδῃ 1 ῃ6 ἔβαν Μ{1}} [01] ον." Μοηιοῖγ5 ΟἹ ἐδ Δ γπιεγίσαη, Ερ ἢ - 1 ΟΥ6 

ϑοοσίοΐξῃ, ν0}. τν, Ρ. 126. 
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Ῥδββθα ἀπάθγπθαίῃ, Ὁ. [ΟῸΥ ΟΥ ΒΙΧ ΤΏΘ1, Δοοογάϊηρ' ὕο 108 Ὑνϑὶρ]ιῦ 

δηα 51Ζ6δ. ΤῊΘ Ομ!  ΤΩΟΌΤΏΘΥΒ τη οἷοβα θΘ1ηα, [ἢ σΟΌ ΤΥ 

αἰβυυοῦβ 1τῦ 15 86 συδβύοτῃ ἴογ Ὀοῦἢ Β6ΧθΒ ο δύνθῃα, βχοθρυηρ' 
ὨΘΥ]Υ-τϑυυϊθᾷ ψοιηθη 84 ΜΟΙΏΘΩ ὙΠῸ Ὠδρρθη ἴο μᾶνθ ἰοβύ 
{πον βνθύροσῃ. Βαῦ ἴῃ {π6 ὕονῃβ ὉΠ6 ἔθιηδὶθ πο ΓΏΘΓΒ. ΚΘῈΡ 
ἀδοοχόο ΒΥ ὉΙοοῖ, Τῃ {Π|686 ρΙδοθβ {ῃ8 σα 1] 45 οὗἉ ἀΥίϊβδηβ (ἰσνάφια) 
8.6 Ῥδ14 ἴο 5008}1 0ῃ6 ὑγχαΐῃ. Ῥθορὶβ δ᾽οηρ' [Π6 τοϑα συ188 δῦ ὉΠ 
ΔΌΡΓΙΟΘΟΝ οὗ ὕΠ6 οογέδοθ πὰ βίδηῃά Ὀϑγθῃεδαθα, 801} τῦ δδβ 

ΒΌΠΘ ᾿γ. 
ΓΘ οοἴἥῃ 15 ἢγϑὺ ἰδίκθη ἰοὸ ὑπ6 σμυγοῦ ΏΘΓΘ ὉὍΠ6. ὈαΓΊΔΙ 

ΒΟΥνΊοΘ 15 8614 ; δῃὰ ἃ Ῥγοίου παν αβθούϊρ βϑύνιοα τ 15. ΤῺΘ 
βοϊϑιηῃ ομϑηῦ 8πα ὑμ6 ὕψι κ]θ Οὗ τϑην σϑηα 65 διηϊαβδὺ οἱουαβ 
οἵ ἐδ ποθηβ8 ᾿ην αὐ ΠΥ ἀϊβροβθ {Π6 τηϊηα ἰο τϑθούϊοηβ οὴ 
{886 μοτγϑϑένου---ἃ τηο0α 1ηὐθηβιῃ θα Ὀ. ὑἢ 6 ΒΟΠΟΙΌΙΒ ὨΥΏΗ: 

«ὙὙΔΗΙΌΥ 816 8}} Ὠσὰηδῃ ὑμίηρθ ὑῃαῦ οχιβῦ ποῦ δέου. ἀθδί ἢ 

(Ματαιότης πάντα τὰ ἀνθρώπινα ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ 

θάνατον). 
ΘΘΥΨΙΟΘ. ΟΥ̓ΘΡ, 6. ῬΓΙΓΟΟΘΘΒΒΙΟΠ ΓΟΒΌΙΩΘΒ. 105. ἸΘΙῸΝ ὅο {86 

Ὀυγιαὶ στοῦμπα. 
 Ώθη ὑμ6 οοῇη 15 Ἰοννθυθα τπῦο ἰἢ6 ρυύϑῦθ, ἃ ὈΊΠονΝν 116 

ΜΙ ἢ οαγῦ ἢ 15 Ρ]δοθα ἀπάϑν 6 684, ὑ6 βῃγοια 15 ἀσα ἢ ΟΥ̓́Θ 

06 ἔδβοθ, ΨΊΠ6 15 Βρυ ΚἸθὰ ἀροη 10, ἃηα 8 δαηαξαὶ! οὗἨ φαυϑῇ 18 

ὑθτον πη ἰπι ὉΥ Ὁ. 6 ρτιθβῦ, δου ψ ]οἢ ὉΠ6 οΟΗ 15 οΘονουθα ψιῦῇ 

τὴ6. 114. ΑΙ] ἢὉ.86 Ὀγδύδηρυβ, γοϊδῦνοβ δὰ ἔγ]θηα 5, τὰϑῖκθ ἃ 
ροϊηῦ οἵ σαϑῦηρ ἴῃ ἃ Ὠϑηαΐα]! οἵ ϑϑυῦμ, αὐὐθυϊηρ' 5.6 ἢ ὙΒΠ6Β 
85 “Μδὺ Ηβρδνθῃ ἰουρῖνθ ἢϊπη ΟΥ ΠΡ" (θεὸς σ᾽ χωρέσοι τον 
ΟἹ τὴν); “ ΜΑΥ͂ ἈΙΒ ΟΥ ΠΟΙ ἸὩΘΙΔΟΓΤΥ ἰτν6 ἴῸΥ ονϑὺ ἢ (αἰωνία του ὁτ 

τῆς ἡ μνήμη); “Μδγ π6 φαγἢ [16 ρηῦ ἀροη [866 1" (γαῖαν 

ἔχοις ἐλαφράν)---ὃὁ “ἰ58ὴ ὕδκθῃ τοῦ ὑπ Ὀυταὶ βθυνίοθ δπὰ 
ΤΘΟΔΙ]]ηρ᾽ Οἰδβ51ο 8] ὑ11η68.] 

1 Ορ. κούφα σοι χθὼν ἐπάνωθε πέσοι, γύναι, Εαγ. Α4ἴς. 4608; δὲὲ εἐἰδὲ ἰδγγα ἰουΐϑ, 

Ναγῦ. τσ. 29. 11, οἷο. 

ΤῊ οσὐαδβίοτα οὗ [ῃγοσίηρ ἃ Ὠδηαξα] οὗ φαυμ ᾿ΐο ὑΠμ6 ρστᾶνα οχβὺβ δλοηρ 086 

ἘσΒΒΙΔη85, δηἃ 158. ΘΟΠΒΙοΥρα ὃν Πρ 8ἃ5 ἃ τϑιηηϑεῦ οὗ ἃ 501} οΟἹάΘσ οαβύοχῃ, 

δοοοχάϊηρ ̓ο ΨΏΙΟΙ “Θν συ Οὴ6 ΠΟ Ψὰ5 Ὀχθβοηῦ δὖ ἃ [ὍΠ6Ρ8] ἀβοχηθα 1ὖ ἃ Υγ6]]ΡΊΟΙΒ 

αυὺγ ἴο βιϑβιϑὺ ἴῃ ὑπ ϑγϑοίϊοῃ οἵ {86 τηοὰυμα." Βαϊβίοῃ, ϑοηρδ ὁ} {ῆ6 Πιιδδίαπ 

Ῥοορῖία, ν. 880. 

ΑἸ] ΒΙΟΙ8. ἴο ὕμθ ἔπη σα] ΒΘΥΝΙΟ6 δῖ οοπίϑιηῃθα ἴῃ δ ἐο]]οσιπρ ῬΟρΡαΪΔΥ. 

᾿ΤΩΡΥΘΟΔΙΟΙΒ : 
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Αὔἴου ὑμ6 ρυᾶνβ 15 οἰοβϑθᾶ ἴῃ, ὑῃ:8 ἸηΟΌΓΠΘΙΒ ΒρΡΥΘΘα Οὐ 1ὖ 
Ῥδβὶκοὺβ [Ὁ]] οὗ ρίθοθβ οἵ Ὀγθδα οὐ ὈῬθη8, α͵80 ρ]αΐθβ οὗ ρδῦθο δα 
τι μοαὺ (κόλλυβα), Ὀοὐ.]65 οἵ ψ]μ6 οὐ ἃυτϑοῖς, δηα ἴῃ ἢ 6 οα88 οὗ 

γοιηρ ῬΘΙΒΟΠΒ, ϑινθθύμηθαβ. 41] ΘουηθΒ ἃγθ ἔτθθ ἰὸ ραγύβκθ οἵ 

0Π15 βΒαα τϑρδαβῦ, 8ῃ δβχρυθϑθ ἃ ΜΊΒῃ ὑπαὺ “15 οΥ ΒΥ 808] ΤΩΘΔΥ͂ 
ὕΈΡΟΒΘ 1ἢ ὉΠ155.᾿ 

ΑἸ! ὑμ6 ἀθίβι]5 οὗ 106 ἔἤχλῃθγαὶ ἀθβου θα δον ἅτ ὙΙΜΙΑΪΥ͂ 
βοὺ ἰοῦ ἴθ 0.6 [Ὁ]]οΟν Ωρ βοηρ, ΜΏΙΟΝ 15 οἴὐθηῃ βυηρ ἃ5. ἃ 

Ἰατηθηΐ. 

(ὔγομι Μἰφθιμἠογοιροῖι8.) 

Ν Περιπλεμένη λεμονιὰ μέσ᾽ ᾿ς τ᾽ ἄνθη στολισμένη, 
Ἁ κ “ ᾽ 2 , Ν 3 

Τὴν ὥρα ποῦ σ᾽ ἀγάπησα δὲν ἦταν βλογημένη. 

᾿Αρρώστησα καὶ ἔκανα σαράντα μιὰ ἡμέρα. 
3 3 ’ 3 “ ᾽ Ἁ Ἂ » ᾽ 77 

Τ ἀκούσανε κ᾽ οἱ φίλοι μου καὶ κλαῖνε γιατ ἐμένα, 
3 ) γ΄ " 

Τ᾽ ἄκουσε κ᾽ ἡ μάνα μου καὶ μπῆκε μέσ᾽ ᾿ς τὰ μαῦρα. 
Ἔλα, τρανταφυλλένια μου, καὶ πιάσε μ᾽ ἀπ᾽ τὸ χέρι, 
Κ λ ’ Α λ, «ἘΚ “ , “ ᾽ν ε ’ . 7 αἱ ρώτα τὴ μανούλα μου, υρά μ᾽’, τί καν᾽ ὁ γυιὸς σου; 
Κζ ᾿ , θὰ 5 θῇ Ν Ἁ ὃ Ἀ , 

αἱ κείνη θὰ πηλογη θῇ μὲ τὴ καρὸοιᾶ καμενὴ" 
ς Τ' ἢ ΄ - , Ν »" - 3 , 22 ιά τους, γιά τοὺυς ποῦ κείτεται καὶ λέ’ πῶς ἀποθαίνει. 
7 
Ἔλα, τρανταφυλλένια μου, κάτσε ἧς τὴ κεφαλή μου, 

Ν , Ν ’ Ψ Ἁ “ “ ᾿ Καὶ πιάσε τὸ χεράκι μου ὅσο νὰ βγῇ ψυχὴ μου. 
“Ὁ “Ἢ , 

Ὅντας θὰ βγῇ ψυχίτσα μου, τρανταφυλλιᾶς κλωρᾶνι, 
Β λ Ν , Ἁ " “4 5» 7 
ἄλε με τὸ ζουνᾶρι μου, τὸ πειὸ λαχοῦρ᾽ ζουνάρι. 

μ Ν “᾿ “Ἁ 

Ὅντας θὰ βγῇ ψυχοῦλαά μου, σὺ νά με σαβανώσῃς, 
Ν ͵ Ν 3 Νὰ κλείσῃς τὰ ματάκια μου, τὰ χέρια μ᾽ νὰ σταυρώσῃς. 

“Ὄντας θἀρθῇ φημέριος μὲ θυμιατὸ ᾿ς τὸ χέρι, 
Ν Ἂ Ν »" - “ Νὰ κλαῖς, νὰ λές, τρανταφυλλιά μ᾽, “ποῦ πᾷς, γλυκό μου ταῖρι; 

“Ὃ θ ’ ΄ ,ὔ 
ντας θά με σηκώσουνε τέσσαρα παλληκαρίια, 
Ν Ζ Ν Νὰ κρούῃς τὸ κεφάλι σου μὲ πέτραις μὲ λιθάρια. 

Νά τον πῇ ὁ παπᾶς ᾿ς τ᾽ αὐτί, 

Κὴ ὁ διάκος ᾽ς τὴ κορυφή. 

ΕΟ ΜΔΥ 86 μυἹθδὺ σαὐίου 1 ἷβ ΘΔ, δμα Π6 ἀδρϑοοῃ οὐΥ̓ϑυ Ἀ185 ποϑᾷ "᾽; 

Νά σου πῇ τὸν ἀπίλογο, ““ΜδΥ ([Π6 ρυ1680) αὐΐευῦ οὐϑὸσ [π866 6 βριϊοραβ,᾽" 

1.6. ΕῸΥ ΤὨϊΪπθ 15 88 Κίηράοχη, δηᾶ {886 βόα δϑηα [ῃ9 ρ]ουυ ! 

Νά τον ἰδῇ τὸ ᾿ξόδι, “ ΜδγΥ ὯθΘ βαρυαϊῦ ἤο Π6 οδυυγίηρ ουὐὖ ΒοΥνίοο ᾿ (ἐξόδιος 

ἀκολουθία), ἈΘη66. ἴπ6 δριθῃθὺ ᾿ξουδιάρικος ““οη6 αἀφβουνίηρ αἀθϑί."" 
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Ὅντας θά με περάσουνε ἀπὸ τὸ μαχαλᾷ σου, 

Ἔβηα κρυφὰ ἀπ᾽ τὴ μάνα σον καὶ τράβα τὰ μαλλιά σου. 

ἽὝὍντας θά με πηγαίνουνε ᾿ς τῆς ἐκκλησιᾶς τὴ πόρτα, 
Νὰ βγάλῃς μιὰ ψιλὴ φωνή, νὰ μαραθοῦν τὰ χόρτα. 
ἽὌντας θὰ μ᾽’ ἀκουμπήσουνε ᾿ς τῆς ἐκκλησιᾶς τὴ μέση, 

Νὰ βγάλῃς μιὰ ψιλὴ φωνή, ὁ κράββατος νὰ πέσῃ. 

ἽὌντας θά με μοιράσουνε τὰ ἔρ᾽μα κόὀλυβά μου, 
Φάγε καὶ σύ, ἀγάπη μου, γιὰ τὴ παρηγοριά μου. 

ἽὝὍντας θά με μοιράσουνε παπάδες τὰ κερία μου, 

Τότες, τρανταφυλλένια μου, χωρίζεις ᾿π᾿ τὴ καρδιά μου. 

Ο ν6}1-ὑγαϊῃηθα Ἰϑυχοη- ὕσθθ, ἴῃ ὈΪΟΒΒΟΙΩΒ δυγαγθᾶ, 

ΤῊΘ Βουγ ἴῃ ΜΘ 1 θθοδίηθ ϑηϑιηοιγθα οὗ ὑμ66 ψὰϑ ποῦ ἃ Ῥγορ  ]ΟῸ5 ΒΟΌΓ. 

1 6}] Π] μὰ βυβογθα ἴον [ΟΥ̓ δηα οπθ ἄδγΥπ. 

ΜΥ ἔπιθηαβ Ὠθαγὰ οὗ 10, Δηα σψορῦ [ῸΣ Π|6. 
ΜΥ τιοῦθου αἰδὸ μθᾶια οὗ 1 δπα ραὺ Πδυβϑὶ ἴῃ Ὀ]δοῖς. 
ΟὍΥΩΘ, ΤΩ ΤΌΒΥ ΟΠ6, ὕδϊζθ τηὴ8 ὈΥ ἐμ Ὠδῃᾶ 

Απά δβὶς οὗ τὴν ἀθᾶν τηούῃθυ, “1ϑᾶγ, ΠΟῪ ἔΆγ68. ὉΠ 5οὴ 1 
56. Μ1] δῆϑνου ὕμθ6 ἔγοση ἃ μϑαῦὺ ομαιτρ ΜΙ οΥοῖ: 

“ΒΘΠΟοΙα ἴτω, Ρθῃο]α ἴτω, μ8 15 ᾿Ἰγίπρ' γοηάοθυ, δηα βᾶυ5 ὑμαὺ 6 15 ἀγίηρ." 

ΟὈΙΏΘ, ΤΩΥ̓͂ ΤΌΒΥ ΟἾΘ, 510 ὈΥ ΤῊΩΥ ΡΠΠΟΝ, 
Απα ΠοΙὰ τὴν ᾿ϑηα Χ}0}] ΤΥ 50] 888 ἥονῃ ἴουίῃ. 
ΘΗ ΤῺ ῬΟΟΡ 500] 85 ἤογνῃ, Ο ὑμοὰ Ὀοιρῇ οὗ ἃ τοβθ- 66, 

ΟἸτα τὴ ψἹ ἢ ΤῺ 585}, ΤῊ ᾿οϑὺ [υϑουθ Β8ΒῈ ; 

ὙΥΘἢ ΤΩΥ̓ ῬΟΟΙ 8508] 88 ἥονῃ, ᾿615 ὕμοι τηδὺ Μψ|ηα τὴθ ἴῃ ὕμθ Βῃγουά, 

ΟἸΟΒΘ ΤῈ ῬΟΟΙΡ ΟΥ̓́ΩΒ 86 ΟΥΌΞΒΒ ΤῺΥ Β8Π6Β. ΠΡΟῚ ΤΥ Ὀγοδϑῦ; 

ὙΝΏθη ὑμ8 ῥυϊοϑῦ 15. ουῆθ, σθΏβου ἴῃ 8Πηᾶ, 

ὝΘ6Ρ ὕμοι, Ὁ τ τοβθ-Υθο, δη6α ΒΦ: 

“ὙΠΟ αὐὺ ὕπο ροϊηρ, Ο ΤΥ βυϑϑῦ τηδίρ 7" 
ὙΝΒΘΩ ἴουν ἰδ ἤᾶνο 1086 τὴ 6 ὉΡ, 
το ὉὮΥ ᾿οϑα νι ὙΌΟΚΒ δα Βύοῃθ8 ; 

ὙΏΘΩ ὉΠΘΥ ΟΔΥΤΎ ἴΔ6 ρδβϑὺ ΒΥ ὩΘΙΡ ΟΣ Βοοῦ, 

Οοτηθ ὕποι ἔοσύῃ, ψιϑμοαῦ ὑῃν ταοὐμθιΒ θη, δηα ὕθαυ ΠΥ {γ]Ό 5868 ; 

θη ὑῃ8. μδᾶνθ ὑβίκθῃ τὴ ἤο 186 σμαροἢ-οογ, 
αἰνθ ὕμοὰ ἃ 5811} οΥὟ ὑμαῦ 6 ρ᾽ϑηΐβ τῶν Μ]ΘΙ. 

ὝΒΘΩ ὉΠΘΥ ἢδνο Ἰδϊα τὴ ἄονῃ ἴῃ ὑμθ ἤᾶνα οὗ ὕπο μαστοῦ, 

αἴνο ὑμοὰ ἃ Β}11}} ΟΥῪ ὑμαῦ ὑπ οοϑῆῃῃ τυδῪ ΘΟΙΪΔΡΒΘ ; 
ὙΝΏΘη ὉΠΘΥ͂ ἃν αἰδυυθαύπρ ὑμ6 ψυθύομθα οὶ] θα - ΘΟ , 

δῦ ὑμοιι 8150, ΤΥ ἰονθ, ἔὉ1 ΤΩ 50} 8. 58|ζθ. 

ὙνΏθη ὑμ6 ργϊοϑὺβ δ᾽ αἰβύρι θαύηρ 0Π6. οδΠα]68, 

ΤΏΘΩ, ΤΥ ΤΌΒΥ Οηθ, ὕμοι ψ]]ῦ Ὀ6 Βονθυθα [ΤΌΤ ΤῺ ᾿ϑαγῦ. 

1 ΟΡ. Ῥδεϑοὸν (υτγοϊοσία), Νοβ. 577, 817α. ϑοιωθνηϑὺ 51 1118} ἴῃ ἕοπθ δηᾶ 

Βύχαοίαγα 15 Νο. 122 1 Ε). Τιοργδηᾶ, ἰοοιοὶ ἀ6 Οἠμαπβοηβ Ῥοριϊαΐγοδ αγδοφιι68. 
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Τὴ6 διπογαῖ-  θαϑί. 

θη ὉΠ6 ΤἸΟΓΠΘΙΒ ΨὴΟ ἤδϑνα ϑβοογίθα ὉΠ 6 οοῦρβθθ ὕο 108 

γοϑιηρ- ͵δοθ τούτη ὅο ὕῃ 6 ἤοᾳβθ, ὑΠ6ῪΥ 81ΓΘ τηϑῦ δὖὺ ὑπ ἀοῦ ὉΥ 
ὃ. Βογνϑδηΐ Ποϊϊηρ ἃ ΘΥΟΥ ἃ ηα ὈΔΒ1Π, 1 Μ᾽ ὨΙΟἢ ὑΠΘΥ͂ 8}1 σψαβϑἢ ὉΠ 61 

μϑηαθ ὈΥ ὕυσηβ Ὀθίογθ ογοβϑιηρ ὉΠ 6 ὑῃγθβῃο]α, ΤΏθῃ, Ἰη8166 Ὁἢ6 
Ποῦβθ, ὑδῖίκθϑ ρίδοθ ὑῃ6 ἤλῃθγαὶ Ὀδηχαθῦ (μακαριὸ οΥὁ μακαριά,) 
ἴο ΜΏΙΟΝ ὑΠ6 0 84}} βιὺ ἄονῃ, Οἤθυηρ ὑΠ6 11 ΘΟ ΒΟ ὕΟἢ8. ὅο ὑῃθ 
Βαγνίνοιβ, “ 118 Ὅο ΥὙΟῸΣ ΜΟΙΒΏΙρ5᾽ (ζωὴ ᾿σὲ λόγου σας), διά 

ΤΠΘΙΥ ΙΒ .68 ἴὉΓ (ῃ6 ψο]ΐαγο οὗ ὕὉΠ6 ἀδραγύθα, ἤοβθ ἀθθᾶβ δηὰ 
νἱγύαθϑ ἰοσπὶ ὑπ ομιθῖ βϑαδ]θοῦ οὗ σοπνογβαύίοη. Τοδβίβ δηᾶ 

ἸΠΡαυΟΒ ἃγΘ Βοιῃθὕ65 μα α]ρθα 1ῃ 80 ἢραυῦν ὑμδῦὺ ὑῃ6 Ὀδ8ῃ- 

ααρύθυβ 816 δρὺ ὕο ἴογρϑῦ Ὁῃ6 τῃουσγη α] οσοαβίοη οἵἨ ἁὑμθ ἐδαϑβῦ. 
“ΤῊ αοδα ψι ὉΠ6 ἀθδά, δα [ἢ6 νη 1} ὑπ6 ᾿νιηρσ " (Οἱ 
πεθαμέν᾽ μὲ τςοοὶ πεθαμέν᾽ κ᾽ οἱ ξουντανοὶ μὲ τςοὶ ζουντανοί)--- 
006 Μϑοθαοῃϊδῃ θαυϊνϑὶθηῦ [ῸΣ Οὐγ “μοῦ ὑῃ6 ἀθδα ῬΌΣΥ ὑΠ61} 
ἀοδλα"--νὰβ ὕῃ6 ρον ΝΑΥ 1. ΒΙΟὴ 1 οποθ μθϑυγὰ ἃ ΤΩΘΥΡῪ 
ΤΩΟΌΤΠΘΙ ὑὐγιηρ ο ἀρίθῃα 185. Ὀοϊβύθγουβ. τοϑιρηθθοη. ὅο 86 

οομ0) ἰοῦ. 

ΤῊΘ ἔχπογαὶ ἔθαδῦ οἵ ὉΠ 6 τηοάθγῃ ΟὙ 6 κ8 ταϑΎ γϑδβοηϑΪν Ὀ6 
ΤΟρΡΆΓαΘα ἃ8. ἃ [ἰηθ8] ἀοβοθπαϑηὺ οἵ ὑπ οἰδϑβιο περίδειπνον, ὈΥῪ 
ἨοιηοΓ οΔ]]6α τάφος, δῃα [ῃ6 ᾿αϑύυχαύϊοη ῬγΘΟθα ηρ' 1ὖ 8ἃ5 ἃ ΒΌΓνΙν 8] 

οὗ Ὁ06 δοϊαύϊοη, ΜΥ Ὠ1ΟὮ 1ῃᾳ ἃἀποϊθηῦ {ἰτη68 τοοῖς ρΐβοθ Ὀβίοσα [ἢ 6 
“ΟΑΤΤΥΙηρ οαὖ οἵ ὉΠ6 οοΥρβθ (ἐκῴφορα). Ἐἄνθῃ ὕμθ βχοθββῖνθ 

ἸΠαΌ]ρΘΏο6 1πἰ Ὰ ΠΟΘ] Ρ᾽ΘαθαγΘ5. οδ ὉΘ Βμονῃ ὅο Ὀ6 8. πηδίον 
οἵ δῃοιθηῦ ὑγϑαϊῦοι. ΘΟ] Β τορ]δύ]ο5 δοαῦ ΠλΏΘ͵Ά]5 1ἸΠο] 6 
ὃ Βύγιοῦ ΠΠτηϊϑί]οη οἵ 06 αὐδηθῦν οὗἩ τηθᾶῦ 8πα ἀτΊηΪς Δα τ, 15810 0 

ἴοῦ ὑβθ Ὀδηααθῦ, θημοθ (τοΐθ 1050 Ιηΐθυθ ὑπμαῦὺ “ θοῦ 1ὴ 

ατθθοθ δῃὰ Βοιηρ, [Π6 ἔθϑιηρβ οὗ ἀαὺν 8ηα δῇε]ουοη οὐ {6 
Ῥϑιῦ οἵ δβιιγνινίηρ το αῦϊνθθ ργοιηρίθα ὑΠ6ηλ ὕο ΤΌΙΠΟΊΒ ΘΧΡΘΙΒΘ 

ἴῃ ἂἃ ἤλμΘΓΑΙ, ἃ8. ΜΧ06}} 85 ἴ0 Ὁπιηθαβαγθα ο αβ᾽ οὴΒ. θοῦ οὗ συιοῦ 

8δη 4 σοηνψΙν  Πὐγ.᾽᾿: 

ΕῬΊοΙα ὑΠ6 δηοϊθηὐ αἱμακουρίαι “ οΟἴοΥησ5 οὗὁἨ Ὀ]οοα ᾽ τηϑαθ ὑροῃ {πο σγᾶνβ ἴο 

ϑΡΡΘ886 {μ6 τῆϑηθϑ, ΡΙπα, Ο. 1. 146. ΤῊΘ ψογὰ 85 ῬΥοΌΔΌΪν ὑθθῃ τηοα!ῆθαᾶ ὈΥ 

4186 ΔΙ οσΎ ἰο μακαρία “ Ὁ]1885.. ΟΡ. μακαρίτης 511] ΟΘΟΙΩΤΠΟΏΪΥ 86 ἴῃ [Π6 

5656 ΟὗἨ ἐΟὁη6 θ]Θο5βθθᾶ,᾽ 1.6. 468, “ Ἰαίθ,᾽ 1.ϑὺ 85 ἴθ ΖΒοη. ογβ. 088 οἷα. 

5 Ηἱδβίονη οὁΓ] αὙ6666, ΝΟ]. τι. Ρ. δὅθθ. : 
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ΘΙΤΏΙΑΥ ΒΌγνιν 5 Ομ Ο]αΘ {168 16 0 Ὀ6 ἰουαπα δι ΟΏρΡ' 

{π6 ὅ΄Ί΄ανθ. Αῃ οἱὰ ψοϊηϑῃ, νιῦ ἃ νθ886] οοῃύδι ]ηρ 178 6088, 
τηθϑύβ 6 ΤΟ ΤΏΘΙΒ. ΟἹ ὕΠ 61 γϑίυσῃ το ὕΠ6 ἔμπογαὶ, 8ηα ὑΠΘΥ͂ 
ῬΟῸΓ νδῖθ οἡ ὑμ6 ὁο815, ὑδκίηρ οὔθ οἵ ὑῆθιω πα Ηϊηρὶπρ' 1ὖ 
ΟΥ̓ΘΥ ΤΠ61 ῃϑϑᾶβ. [1 {818 Ἰηϑύδηοθ ὑΠῃ6 ρα Ποδίιοη 18 ρϑυϊοττηθα 
γι Ὀούῃ ἥτθ δὰ ψϑίθσ. δῖος. 15 [|| ]86. 868 ὈΥ τῃ68 

Γαβούδη θη β ἴῃ ὑμῖν [9ῸᾺΠΘγὰ] στο. ΤῊΘ τορᾶϑῦ οὐ ὕμ6 
του δῃὰ {86 βυρδβθοαιαθηῦ Ὀϑηααθῦ ἅτ 8ἰδὸ θϑβθηῦϑὶ ϑοοοῖη- 

Ῥϑῃϊτηθηΐβ οὗ [ῃη6 5΄αν [που], [88 ρδυῦ!ο ρδύουβ τὰ ψν ΒΊΟἢ “ θαῦ 
δια ἀσϊηϊς ὕο 6 ἸΘΙΔΟΥΥ οἵ ὕπ6 ἀ6δα;,"---ἃ τϑ]16 οὗ ὕμ6 δῃοιθηῦ 
ϑύγανϑ. ἢ 

1 νῷ ρὸ ασῦμου δῇοὶα, ψγ πα ὕΠ6 οοποϊυαϊηρ ἰθαύασθβ οἵ 
ὍΠ6 Μδοθαοηϊϑῃ {ἸΏ 678] 1 ΒΕΓ τη δοοογάϑησθ ας ὑΠ6 ῬγδΟί]Ο68 

οὗ βοὴ τιᾶθ ἐσθ οἵ Νουῃ- ἰοὺ [π618, ννῆο δἵθοσ. 086 Ὀμ118) 

“Ῥγοσθρα [ὸ ῃ8 τἷνοῦ δῃα Ὀδίῃθ, δμα ἢανιηρ ὑπ8 ᾿ἰαβίταύθα 
ὉΠθιήβονθβ, ὕθυ σορϑγ ὕο ὑῃθ Ὀδηααρῦ 8ηα Θϑῦ, ἀγἸηΪς, ἀμ τδ ΚΘ 
ΤΩΘΙΤΥ͂ 85 ὑπουρῇ ἰῃ6 0 ΠΘΥΘῚ ψοτα τὸ (16.323 Τὴ Μϑδοθαοῃίϑη Β 

ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏὮΥ, 1ὖῦ Μ11] Ὀ6 ΟὈβουνθα, 15 βοιηθνδῦ τοτο ϑαναησρα δηα 
ἴὴ Οἰοβοῦ δργθοιηθηῦ ψιῦ ὑμ6 αἀοοίσημθ οχρουπαᾶθα οἡ ἃ {{κ6 
ΟΟΟΘΒΙΟΏ ὉΥ̓͂ ὕῃ6 ᾿ποὈτιαύθα ἀθιηιροά: 

ΑἹ] τπουΐδὶβ Δ16 θουσηα ἴο ἀ16, 

ΤὨθτθίοσθ, μανίηρ Ἰοδυηῦ ψ]Βάοσῃ ΠΡΌΤΩ ΙΩΘ, 

ΜδΙζα τη ΥΥΥ, ασηὶς, ὑΠ6 ραβϑίηρ αδΥ 

Ποραρα 85 ὑμῖηθ, ὑμ86 τοϑῦ ἂἃβ ΟἸἼ ΘΟ θ᾽Ἐ.3 

Αἴον {ἢ 6 ἐιωνθγαὶ. 

ΤῊΘ δὐὐθηθιοὴῦβ ἰὼ ὑῃ6 αἀοδα ἄο ηοῦ δϑῃὰ μι ὑῃ6 Πιηοσδὶ 

ΘΘΡΘΙΠΟΏ1Θ8. ΤῊὴ6 56η86 οἵἨὨἁ ὡΛογθδνοιηθηῦὺ 185 Κορὺ αἰϊνθ ὈΥ ὑμ6 
ΤΩΟΌΤΏηρ, ΜΉΘ. νΘΙΊΘΒ. 10 ΟΌΓΔΌΙΟΩ ΘΟΟΘΟΓΟΙ]ηρ ἤο ὕπθ αβίχσιοῦ, 

6 διυθῦρθ Ὀθίηρ' Οη6 γὙγϑᾶγ. [1)υγηρ ὑπαῦὺ ὑνϑὶγθιηοηῦῃ Τ,Θἢ 
δα ΟΠ ΘῺ ἈΡΡΘϑΙ ἴῃ οἷά οἰούῃμοβϑ, ὑῃ6 ἴόσιμθυ ἰοῦ ὑποὶῦ ὈΘΡαΒ 
ΘΥΟΥ͂, ἃηα ὉΠ6 Ἰαύου ἀγᾶν ὑΠ 617 Ὠ684- ΚΟΥ ἢ 1θβ τοιιπα ὑΠ 611 ἴδοθϑ 
ΤΏΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ὑπϑη ἀδὰ8]. Τὴ6 τηούθου 86 ὕηθ ψιᾶον οἵ τῃ6 

ἀθορθαβθα ἃνοῖα σοϊηρ᾽ οἷὖ οἵἨ ἀοοΥΒ δἰ ορθΌμου. 

1 Ἠαδϊβίοῃ, δοη8 οὗ ἰδ ᾿ἰπιδείαπι Ῥεορῖθ, ῬΡ. 819--20. 

Ἡοάρβοῃ, αποίρα Ὀν ΤΎΪΟΥ, Ρυϊηιϊυς Οπζίινγ6, ΝΟ]. τι. Ρ. 51. 

5. ΘΠ ῸΥ. Αἰς. 782 [0]]. 



Μιημμογαί 1 γ68 20 

Οἱ τῇς ὑμιγτὰ ἀδΥ ἴδον ὑῃθ ἔχηθγαὶ, ὕμ 6 ἔρθη 6811 οὰ {86 
τοῦθ οΥ οὐ 6 ἀδοθαβοϑά, δηα σοταΐογῦ ἢδν νι ἢ τοῦτ] Τα 516. 

ΤῊΘ Βοῃρ' σΊνθῃ Ὀθηθδύῃ 15 δ ΘΧΘΙΏΡΪΘ: 

(ΖΦ Ύονν ᾿Κοχαηῖ.) 

“Καλὴ μέρα σ᾽ αὐτοῦ ᾿ς τ᾽ ἀνάθι ὁποῦ εἶσαι." 
“Τὶ καλὴ μέρα ἔχω γώ, ἐδῷ ᾿ς τ᾽ ἀνάθι ποὗμαι; 

Τὴ καλὴ μέρα ἔχτε σεῖς ποῦ γλέπετε τὸν ἥλιο, 

Ποῦ γλέπετε τὴν Ανοιξι, πᾶτε ᾽ς τὰ πανηγύρια, 
Καὶ γὼ τὸ ἔρ᾽μο κλείστηκα μέσα ᾿ς τὸ μαῦρ᾽ ἀνάθι. 

“Περικαλῶ σε, Μαύρη [ ἢ, περικαλιὰ μεγάλη " 

Αὐτὸν τὸ νειὸ ποῦ σ᾽ ἔστειλα, καλὰ νά τον κυττάξης. 

Νάρθῇ Σαββάτο νά τον λούσ᾽ς, τὴ Κυριακὴ ν᾿ ἀλλάξῃ, 

Καὶ τὸ ἀργὰ ἀργούτσικα νὰ πᾶτε ᾿ς τὸ σεργιαάνι. 
“Δὲν εἶμαι μάνα νὰ πονῶ, πατέρας νὰ λυποῦμαι, 

᾽᾿᾽Μένα με λένε Μαύρη Γῆ καὶ ᾿ραχνιασμέν᾽ ἀνάθι.᾽""} 

«Αοοα αδΥὺ ἴο ὕπμρθ ψῃοὸ ἀνϑὶ]θδῦ ἴῃ 15 οἂνϑ "ἢ 

ΟἸἸ ὰὺ Κιπά οὗ ἃ ροοὰ ἀδὺ οδϑῃ Ὀδ Τοΐηθ ἴῃ ΤΩΥ̓ οδν6- ομη6 ἢ 
ΤῊΘ ροοῦ ἀ8. 15. γουβ πὸ 6 8ο]α {π6 ἸΙρῃῦ οὗ [π6 8ιη,2 
ὟΒο Ὀθβοϊαὰ ὑμθ ὥργϊηρ, ὴο ρὸ ὕο {Π6 δ1γ8, 

ὙΘΡΘαΒ 1, 6 ὨΔΌΙΘΒ5. Οη6, 811] ΩΡ ΙΒΟΗΘα 1 8. Ὀ]ΔΟΙς οᾶνθ. 
“1 ΟΠ ὰρ ἴο ῃπθθ, Ὁ ΒΙδοικ Εν, ἃ. ρυθαῦ ὈΓΆΥΘΥ: 

ΤῊΘ γουδῃ ψ ΒΟ 1 ἤδγθ οοχηχηϊῦθα ὕο ὕῃγ οᾶγθ, ὑθηα τὰ ἸογίηρΊν. 

θη ϑαῦυγαδΥ ΟΟΥΊ6Ά, γα ΒὮ Ὠΐτη; οἡ ΌΠαΔΥ οἱούῃθ Βΐγη ἴῃ ΒΟ] δ ν 
ΔΌΌΓΟΘ : 

1 ὙΠ {πὸ Ἰαϑὺ Β1Χ 1165 οΡ. 8. Βῃοχύ ρίθοα (6 1168) ἔγογη Ζακυίμοβ ἱποϊαᾶρᾷ 

85. ἃ Μγυγοϊοσαθ (Νο. 9) ἰῃ Βουμματγα Βομτηῖαύβ αγίθομίδειο Μᾶγοϊοη, Βασοη πᾶ 

Ῥοϊκειίεαογ. Τῇ 15 δὰ δ άγθββ [0 6 Τη80}]6 518} (πλάκα) ΟΥ̓ Το ὈΒίομ 6, ὑσδυίηρ 

ἴο 1 ἴο βρᾶγα μ6 γοιῃ διὰ “" ψιῦμοὺ ΐτὰ ποὺ. ΤῺ6 5180 ΒΗΒΊΘΙΒ: 

“ Μηγάρις εἷμαι μάνα του, μηγάρις ἀδερφή του, 

Μηγάρις εἶμαι πρωτοθειά, νὰ μήν τονὲ μαράνω;᾽ 

“«Ατὴ 1 Ὧ15 χπούμου, 8 1 Ὧ1Β 5: βίου, 

Αὐτὴ 1 Ἠϊ5 δαμῦ, ὑμαὺ 1 5ῃοιυ]α ψιοῪ χη ηοῦ 2; 

ΑἸΙβο 6ρ. Ῥδββου, Νο. 884, ἃ Μγζγοίοσαβ, ““ΤῊΘ ΒύγθηρουΒ Του} (Ὁ τάφος τοῦ 
ξένου). 

2 Οῃ. δηρὸν ἐΐ ζώειν καὶ ὁρᾷν φάος ἠελίοιο, Ηοηι. Ηψηιῃ. τν. 10. 

Τὸ ἰΐυ6 ϑυιὰ ἰο 866 {6 ἴΐφ ἢ ΟἹ ἐῆι6 ϑιγιν 8γΥ6 ὅο {Π6 τηοάθχῃ, 85 [Π6ν στ γα ἰο {86 

ϑιηοθηΐ, ΟΥ̓ΘΘΚ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΙΒ ΤΘΥΤΏΒ; ΘΟΏΥΘΥΒΘΙΥ, αἀδαίῃ 8π4 ἀδυκηθθβ τ ἰᾶθϑα 

1 ἀἸΒΒΟΙΆΌΙΥ δββοοϊαίθα ἴῃ 09 ασθθκ γαϊηᾶᾷ, ἀθβριΐθ (826 Ῥθ]]οῦ ἴῃ 4 Ῥαχϑᾶϊΐβο 
“ἰ γρβριθηαθηὺ τὶ ΠΙρηὐ᾽. ν. ἐηΐγα, Ὁ. 210. 
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1,αἴθ ἴῃ ὑμθ δίθψογῃοοῃ δϊζο μῖτα ἰο {ῃ6 νἹ]δρο-Ἴθδϑῦ.᾽ 

“1 δὰ ὯῸ τροῦμον ὑῃπδὺ 1 Βῃοι]α οδΥδ Ὁ Ὠΐτη, 1 ἃ ἢὸ ἔδύμον {μ8ὺ 1 

Βῃου]α ἔδ6] ἔὸ Ὁ Πΐη. 
ΤῊΘ Ὡδη65 ὈΥ ὙγΏ]ΟῊ τηθῃ 08]] τὴ6 816: ΒΙΔΟΚ Ἐαυ θη δηα ρ]οογην οἂγθ 1} 

ΤῊ1Β ρυῖγη ὈΔ]]8Δα 1ῃ ἃ ἴθυνν Ὀο]α βύχοϊεβ ργθβθηΐβ ὕο ἃ8 ἃ τχοϑῦ 
γινα ριούσσο οἵ ὑπ τηοάθγῃ Οὐθο κ᾿ β οοποθρύϊοῃ οὗ αἀραίῃ---ἃ 

ΘΟΠΘΘΡΌΙΟΙ ἡ ὨΙΟἢ αἰ ἢθι5. [100]16 ἔτοτη ὑπδὺ οὗὨ 15 [8τ- οὔ δῃσθβύοσϑ. 
ΑποΠ ΘΙ ΒΟΠρ', ΟΥ γϑύῦθου ὑἢ 6 Ὀγοϊθὴ ΡΊΘΟ65 οἵ ἃ βοῆρ, ψῃΙΟἢ 

Ἱ Ρἱοκβά τπρ αὖ Νιρυῖία, 8 Ὀ6 ψουύῃ αποίηρ' [Ὁ ὑΠ6 βαῖτα οἵ 
016 1468 ΜΏΙΟΝ 10 ΘΙ ΟΑΙ68: 

Ἦταν ἐννεὰ ἀδέρφια καὶ μιὰ καλὴ ἀδερφή, 
Πολὺ ἦταν μαυρομμάτα. 

Ἔβαλαν βουλὴ τὰ ἐννεὰ ἀδέρφια νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν “ἈΑδη. 

“Ῥὸ ποῦ θὰ πᾶτε, ἀδέρφια μου, θάρθῶ κἢ γὼ κοντά σας." 
“Τὸ ποῦ θὰ πᾷς, μωρ᾽ ἀδερφή, πολὺ εἶσαι μαυρομμάτα, 

Ἡμεῖς θὲ νὰ περάσουμε ᾿π᾽ τοῦ Χάροντα τὴ πόρτα, 
Φὰ βγῇ ὁ Χάροντας νά μας ἀπαντυχαίνῃ....᾽" 

ΤΉΘΓΘ ΜΘΙΘ ὩΪὴ6 ὈΓΤΟΥΠΘΙΒ ὴ0 δα ἃ Ὀοδαύθουβ 5]βύθυ, 

Α τηϑιάθῃ ψ]ῦἢ 600 ὈΪ]ΘΟΙ ΘΥ68. 

ΤῊΘ πἰηθ Ὀγούμουβ Υϑοϊγθα ἤο δβϑοῶρθ το Ηδάθβ. 

“ΕΣ ΒΠΟΥΒΟΟΨΟΥ γοὰ ρῸ, ἸῺγ ἀθ} ὈΓοΟύΠΘΙΒ, ὉΒΙΌΠΘΥ Ὑ011]1 1 [0]]ὸν γου." 

ἼΒσα οϑηδὺ ποῦ ἔο!]ον π8, Ο βἰβύθυ, τηϑθὴ ἱῦ. ὑῃ6 ἄθορ ὈΪ8ΟΙς ογϑϑ. 
Ὗν8 5881} ρδδϑβ Ῥῃσουρἢ Ποαῦ 5. σαῦθβ, 

ὍὌραθῃ ΜΜ}Ὶ1] οοαθ ουὖ 8ηα ϑοοοβῦ α8....} 

Ἰὐπίονγυυηδῦθὶ Υ ΤΥ Ἰηϊοσιηϑηῦ ἤδϑα ΟἿ ἃ ΟΟη 964 8πα 

᾿Ἰτι ρου θοῦ σθοο]]θούϊοῃ οὗ ὑῃ6 β5θαᾳι6]. Βαὺ ὑῃ8 δον ἔδν [1η68 
δΓΘ βΒυϊποιθηῦ ἴο βῇονν ὑμαῦ ὑῆ6 1Ιᾶ΄68, 835 ψν6}} 85 06 ϑῖὴηθ οἵ 

Ηδαθ5, 85 ὑπαθγροηθ ἰ10016 τηοα]οδύϊοη ἴῃ ἢ 6 οοῦτβα οὗ ΔρΈΒ. 
ΤΊΩ6 ἢδ5 ποὺ ρυθνδι]θα ἀραϊηϑὺ “6 σαύθβ. οἵ Η6]]. ΤΏΘΥ 
ΔΥΘ 501}} οἰοβθα ἴο ὑπμ6ὸ 5ῃδάθβ, Ψψῇο 5011] τηβῖζθ αὐδθιιρίβ ἴο 

οβοδρθ Ομδῖοβ, ἤονουοΡ, ΔΡΌΘΔΙΒ 1685 ἃ5. ἃ ΤΌΪΕΥ ὑῃ8ὴ δ 
δι. ῬοΥΐθι' οἵ ᾧμ6 ϑιδύθυγϑηθδη ΚΙΩΡΌοΙΩ, 8Π6 βθθῖὴβ ἤο Κϑθρ 

ψγαίοῃ ΠΘΘῚ 108 ραύθβ, ΓθϑαΥ ἴο ροιμοθ ροὰ ἐμ ψου]ά-Ὀθ 
Γαρτύϊνθ. [}ἢ ἔβοῦ, γ ᾶνθ Ὦθγθ ἃ οοῃίἈβ]οη---ποῦ ἀπ 61Π1010]6 

---βούνθθῃ {ῃ6 γόΐθ8δ οἵ [ῃ6 δῃοιθηῦ Ρ]αῦο δηὰ ὑῃ6 τηοηβίογ 

ΤᾺ 1κθ1ᾶ688. 15 ΘΟ Θα [ἢ ΒΟΙῺΘ ΒΟΏρΒ ΡᾺΡ]Βη64 Ὀγ Ῥαββον (Νοβ. 420---428), 

δηα τα ηβ]αίθα Ὀγν 51. ΒΘΏΠ61] Βοᾶά, 76 Οτιιδέοηια απ ΤοΥῈ οΓ Μοάογη Ογέδοο, 

Ῥ. 121, διὰ Μν Τοζοσ, ᾿ἰοβοαγοῖοβ ἵπ ἐπ6 ΗἸἰσμίαπαᾶδβ ὁ} Τιιγ κθῳ, ν0]. τι. Ρ, 827. 
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(δεθοῦαβ. ΝῸΡ ἃγθ ὕμθβθ ὑῃ8 ΟἹΪΥ ὕψο ἐπηούϊομβ αὐ αϊοά 
ἴο 1ϑαὺἢ ὈΥ {886 ρορυ]δι ᾿τηδριηδύϊοη. Ηβ 15. 880 ὃ πη ΘΒΒΘΠΡΌΓ 
Θηα ὃ Βοα]-ϑα ποῖον, τηονίηρ οὰ ὕῃ86 ᾿βοὶς οὗ ἃ ΠΘΥῪ βίθϑά. 

Ηδ 15. βοιμθίτηθθ δυπηθα 1 ἃ ΒΟ ΟΥ ΜΠ ἃ ἀθϑαϊγ ον 
δι. ΔΥΥΟΥΒ, ΒΟΠΊΘΌΩΘΒ ἢ6. τηϑῖκθ8 ἢ15 ΔΡρΘθΥΘηοΘ. ἃ5. ἃ δΙδοῖς 

ὈΙτὰ οὐὁἨ ΡΥΘΥ ΟΥ̓ 85 ἃ ὈΪδοΙς ΒΨ 8 ]1ον, ὈΘΑΙΊηρ 086 [08] Βα ΠῚ ΟΏΒ. 
Νο ρίασθ 18 Ἰῃϑοοθββῖ}]6. 0 Βίτη, δβχοθρὺ {ῃ8 ἸΟῪ ρϑϑῖκβ οὗ 
ὍὉΠ6 τηουῃύεαϊηβ, Οθηθυα ν ἣθ 18 τϑργθβθηθα ἃ8. ἃ ρϑαηῦ, 

ΟΥα6] δηα ογαίῦν οἷα τηϑῃ οἶδα ἴῃ Ὀἰδοῖς, ἀθϑΐ το 0ῃ68 Ῥγϑύθυϑ 
οἵ ρϑγθηΐβ, δπα ὈΠΠπὰ ὑὸ Ὁἢ6 οἤϑδια οὗ θεϑαύυ. ΗΙβ ᾿θαχῦ 

15. ποῦ 0 Ὀ6 βοίϊθηθα ὈΥ Δρρθδῖδβ ἔῸΓ ταθσου, ποῦ νὴ ὈΥ ὑπμοβο 
ΟἹ ΙΒ ΤΟ τοῦθ. Οἡ ΟὯδ6 οσσδβίοῃ 5Π6 Ὀ165 Βἰηι: 

ΡΑΓΘ ὕῃοι τού Ὁ 0 Ὦϑνα γοὰηρ' ΟΠ] θη, ὈΓΟΌΠΘΙΗ ΏΟ ἤδΥΘ ΒΙΒΈΘΙΒ ̓  
ΞΡΘΥΘ ὕμου 8180 Ὡθν]υ- θα θα ῬΔΙγΒ. 

Βυῦ 6 φΥΙΩΪΥ ΤΘΡΙ168: 

ὝΒΟΥΘνΟΡ 1 βηᾶ Φῃγθ8 1 ΟΔΥΥῪ ΟΥ̓Ἠ ὕνο, δῃ ψῇθγθ 1 μα ὕψο 1 ΟΔΥῪΥ 
ΟΥ̓ οῃο, 

ὝΠΟΥΘ 1 ἤηα ομθ δοῃθρ, δίγη δἷθὸ ἀο 1 Οδυύνυ οἵ 

Α ρ]ούατα οἵ 1)θϑίἢ, βου γθὶν πιᾶρηϊβοθηῦ, 15 ἀὐασγῃ [ἢ ἃ 
γ76}1-ἰκηοστῃ ὈΔ]]Δα (Ὁ Χάρος καὶ αἱ ψυχαΐ).} Τῇ ροορὺ ἀδριοῦβ 
ΟΠ διοβ ὁ Πουβθ- Ὀδοῖς, ἀγινιηρ ΤΌΟΡ5. οἵ γουθηι] οι] ὈΘἴΌσΘ 
Ὠλὴ, ἀγαροΊηρ᾽ ογονγα5 οἱ δρθα 500]8 8106 7 ΠΙτὴ, γγ} 8116 Ὠ15 58616- 

Ὀον 15 Ἰοϑα θα ψιῦ ὑῃ 8 500]58 οἵ [100186 ΟΠ] άγοη, Αὖ Ὠ15 ρᾶβθδρθ 
ὑῃ6 οϑαγύῃ αὐᾶῖκο Ὀθηθαῦῃ ὑπ Ὠοοίβ οἵ Ὧ18 ϑύθϑθα, δηα {86 
το ὐ8 15 816 αἀδιζοπθα ΟΥ̓ ἢϊ8 βῃδαον.3 

θαϑδίδ 077 ἐδ6 1)6αα. 

Αὐὖὐ ἤχϑα ρογϊοάβ, βΒΌοἢ 85. ὕμθ εἰρῇθῃ (᾽ς ταῖς ὀχτώ) δια [ῃ6 
(ογυθῦῃ ἀδν (᾽ς ταῖς σαράνταλν δἴϊον ὈΌΓ118], δ νγ76}} ἃ5. οὐ ὕΠ 68 8}1- 

ΨΘΙΈΘΥΥ (᾽ς τὸν χρόνο) οἵ {π6 ἀθεαίῃ, 8 “ ἴδβαβύὺ οὐ συϑιγθιη γϑηοθ ἢ 

(μνημόσυνο) 15 οαἸογαϊοα. ΤΠ στᾶνα 15 ἀδοογαίθα ψιῦῃ ον ο β, 

ὃ Τϑ55 15 Β.ηρΡ, δηἃ ΟΠΤΙΏΩΡΒ 816 τηϑθ 1ῃ ὑμ6 οὔυσσοῃ. ΤΉηθ86 

1 Ὁ Χάρος καὶ ἡ μάνα του, ῬαΒΒΟΥ, Νο. 408. 

2 Ῥαββον, Νο. 409, ὑγϑηβιαἰθα ὈὉΥ δ: ΒΘΠ61] Βοαᾶ, Τὴθ Οτιδίοπιβ απὰ 1 οΥγ6 Οὗ 

Μοάογῃη αγοέςε, Ρ. 286. 

8 ΤῸ ἃ. Ὀτοῖ βύπαν οὗ 6 Μοάθσῃ αὕθοκ σοποορύϊοῃ οὗ Τροίῃ 566 "Ἐθνικὸν 

Ἡμερολόγιον,᾽ Μαρίνου Π. Βρετοῦ, ῬαγΙΒ, 1866, ». 217. 
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οἴἴθυηρδ σομδβὶϑὺ οἵ ἃ ὑγὰυν οὗ ρϑυρο! θα ψῃρεῦ (κόλλυβα) ταϊχϑα 
γι ρουηαθα νγϑ]παΐδ, γα 8 8Π6 ῬΔΙΒΙΘΥ, δα ΘΟΥΘΙΘΑ͂ ΟΥ̓ΘΙ ΜΊῸῊ 

ἃ οοδύϊπρ' οὗ Βαραι, ψιυ ἢ {86 βῖρῃ οὗ ὑμ8 οὐοββ, ϑθα βοτηθύϊηβϑ {Π6 
1η101815 οὐ ὕἢθ6 ἀδοθαβθα, νουκρα οἱ 1 1 Υϑ151η5. Τῇ6 ψνηθϑῦ 18 

᾿ηὐουργοῦθα ἃ8. ἃ 5010 0] οὗ {16 ΤΘΒΙΓΓΘΟΙΟΩ : 8ἃ5. ὍΠ6 ΡὙΔΙΏ 18 

ὈῬυγιθα ἴῃ ὑμ6 ϑϑιῦῃ, τοῦβ, πα στἶβθθ δρϑίῃ τὲ ὕῃ8 βῆδρθ οὗ ἃ 
Ὀ]οοΙΏΙηρ᾽ ΡὈἰϑηΐ, 80 Μ1}} 0Π6 801] 1156 ἴτοτὴ 105 οι. Αἡ οσοαυϊύ 

τθϑηηρ ἰ8 αἰδὸ ϑύϊϑομθα ὕο π86 βιρδι' δηᾷ ὑΠ6 ταϊβίπβ [86 
βθθίηθϑα οἵ ὕΠη6. οὔθ χϑργθβθηθηρ ὕῃθ βυγθθίβ οὐ {ῃ6 ΠΠθδυθη 

Ῥδύϑα]βθ, δηα ἐπ βῃγῖν ] ] θα ἀρρθάγϑηοθ οἵ ὑῃ8 οὐθσ βυρροοϑίιηρ 
0Π6 Βαίθ οἵ 086 βοὰϊ Ὀοίοσο τῷ 15 δαταιῦίθα ο ὑμ6 ὈΪ188 οἵ {Π6 

ΟΠ σιϑῦϑῃ ΕΠ γβίπηι. 
Ιὴ δαάιθοῃ ἴο ὕμθϑθ σθΥΘΙ 165, Π618 1ῃ θυθυδϑῦϊηρ' τ6- 

ΤΆΘΙῺ ὈΓΆΠΟ6. ΟὗἩ ᾿πα]νΊ 8.15, 6 γΘ. ἃῦθ οουίδιη αἀδΥϑ 1ἢῃ ὕπθ Υ681 
βϑοὺ δραῖύὺ ἴοῦ ἢ. δϑὶθρυϑῦϊοη οἵ ἔϑαβίβ οἵ ὑμ6 αθϑα οο]]θοῦϊνοιν. 
ΤΉ 686 ἃγ6 οδ]]6α “ ϑοῦ δ᾽ Βαραδ" (ψυχοσάββατα), δια {ῃ6 

ὑ]ππ165 ἢ ΜΠΙΟὮ ὑΠῸ Ὺ ΟΟΟΌΙ ΘΟΙΠΟΙα6 ΤΟΌΡὮΪΥ ψιῦ ἢ 6 868 808 

οὗ βρυίηρ ἅπα δαγνϑβύ, οὗ {Π6 ἀθοϊηθ δῃὰ ἀθαύῃ οἵ Π6 γϑϑι. 
Το οἵ ὕὑμβεθθ ϑϑΌραῦηβ ἃ δβρθοῖα! ν αἀραϊοαίθα ὕο “ὑμοβθ 

ΘΌΠΘ. ἴο χοϑῦ" (τῶν κεκοιμημένων). Τὴθ ἢτβϑῦ [8115 οὴ 6 

ον οὗ Μραῦ ϑ'ᾳμπαδν, 8η6 {86 οὔου οὐ 6 ον οἵ ΝΥ δι ὐβυπαϑδΥύ, 

ὑμδῦὺ ἰ5 ἴὴ ΕΘΌΓΟΘΔΙΥ πα ΝΥ τϑϑρθοῦνοϊγ--- 61 θχϑοῦ αδῦθ 
ἀθρθμάϊηρ, οἵ οοῦτβθθ, οὐ πμθ ἀδϑύθ οἵ Ἐϊδβῦθγ---ὐ 8 οουτθ- 

ΒΡοΠ ἀὴρ ΜΠ ὑδ6 ἔουϑια δα [θην] θα οἵἨ τἋῃ868 ΒομηΔΏΒ, 
Υ ΏΙΟἢ ογΘ ἢ 614 ἴῃ ὕϊοβθθ ὕνο τηοηῦθθ8. Τὴ86 ον οἵ ἤθθβθ 

Θυπαδν δηα τῃ6 ἢχϑῦ ϑαῦυγαάδν οἵ 1ωθηῦ δῖ ᾿κϑν 186 ἀθνοίθα 
ἴο 68 5818 ῬΌΤΡΟΒΘ, [86 Ἰαύθυ Ὀθίησ δἰθὸ ἃ Εἰδαβῦ “1 οοτὰ- 

τηθιλοσϑύϊοῃ οὗ ὕῃ 6. ΠΡ 8016. ρουίοσιηθα ὈΥ τπηθϑη5 οἵ ρϑιυθο!]θά 
ψῃμοαὺ" (Μνήμη τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος). Τὴ6 δαϊαγαδῦ 

ῬΙΘΟΘάΙηρ' ὕΠ6 ἰβαδὶ οὐ δὺ Τϑιηθίσιαβ (Οοί. 26 Ο. 83.) 15 δῃούῃϑυ 

οὗ ὕμοθβθ “δου Ϊβ᾽ ΘΟ αΌΠ 8." 
Οα {86 δῆονθ αἀδὺ8 βιυθαίτηθαῦβ, ρᾷγΌΟ116 6 ΘΟΙΏ, 5518} Ἰοϑν 88 

Οὗ ρᾷγ ψῇῃθδαὺ (λειτουργίαι) Βύαιηροα ψιῦθ ἃ γοοάθη βύϑιαρ 

(σφραγῖδι οΥ σφραγιστερό), ΜΏΪΟΙ ὈΘῶΒ ὑπο βῖστι οὐ 0Π 6 ΟἸΌΒΒ 

ΠῸ 0Π6 οτά5 “9 6ϑὺ5 ΟἸτιδῦ ρυθνδι θυ " ΔΌΡτθνιίθα, ἀμ δ ΚΘ5 
806 ἰδ] οῃ 086 ρσγᾶνϑδ ὑμϑὺ ὕῃ8 Ῥθορίθ, θβρθοῖϑη!ν ὑἢ 6 ῬΟΟΥΙ, ΤΩΔΥ͂ 

ϑαῦ ὑβουθοῦ 8η4 “ϑΌβοϊγθ {π6 ἀθϑὰ οπϑβ" (γιὰ νὰ σ᾽ χωρέσουν 
τὰ πεθαμένα). ΤΏ το]αύϊνοθ 66] 8η6 ΟΥ̓ ὈΘ5146. 0Πῃ6 ὕομλὉβ 
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δια ΘΙΏΡΙΟΥ ὑμ6 ργίθϑίβ ἴο ὕϑϑα ὈΥΔΥΘΙΒ. ΟΥ̓ΘῚ ὕπθ.: ΤῈῊΘ 
ἔγαρυδῆοθ οὗ ἤουγθβ ΤΩ] 0165. ψ τ ὑἢ 6 ἔλΤη685 οἵὗἨ ἁ ἔγδῃ ΚΊΠΟΘΉΒΘ. 
ΤῊΘ ῬΙΘσοΙ ρ᾽ ν 8115 οἵ ὕΠ6 οσ ὴ ἃι6 ὈΪΘμα θα γι ὑῃ8 ΜΏ]ΉΙΗρ; 
ὈΘηθαϊούοηβ οὗ Ὀδρραδβ; 8πα ὕῃθ οθῃιθίθγυ 15 ἃ σνϑϑὺ 86006 
1η ΜΏΙΘΩ 086 ἸΙνηρ πα {π6 αἀθδα βϑθϑιὴ ο τηθϑῦ 1 ἃ ἢο]]ΟδΥ͂ 
οἵ τιουτῖηρ. Βαῦ ἴτοῃῃ ϑιηϊαάθῦ ὑμθ οὐἱθθ οὗ Ὁμποοηίγο!]ϑᾶ 

ΒΟΥΥΟΥ͂ ΓΙΒ65 Ὁἢ6 ψοοθ οἵ [6 Ῥυϑυῖηρ ῥυϊθϑῦ, οΊΊηρ' αὐύθγϑηοθ 
ὕο “ὑῃ6 Ὠορβ ὑμδαὺ Κϑϑρβ ἀθβρβϑὶν δἰϊνο." 

ΙΔ ΪΔ. ΟΌΒΌΟΤΩΒ. ὈΓΘΥΘΙ ἴῃ Βδβῖδ, Ὀαῦ ΠΟΥ ἃγ6 οδϑῦ δ ὺ 
Οσθοκ τποᾶρ]5, [ἢ 6 νϑΥῪ ΠδΠΊΘΒ 1Π ΘΟΙΏΙΩΟΙ 86 Ὀθίηρ' ΘΙ ΠΘΓ 
ὑὐϑηβίαύθα οὐ Ὀουσονθα ΟἸΤΘΟΌΪΝ ἔγοιη {μ6 Οατροὶς (6.9. “ομδηῦβ 
οἵὁἨ ΤΟΠΊΘΙΩΌΥΘΠΟ6Θ ἢ Ξε μνημόσυνα ; ἤοῖψυο τε κόλλυβο, οἴ... Τὴ 

ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΙηρ τἰΐθ ἴῃ Υ Θβύθσῃ, ΕἸΌΤΟΡΘ 18 [86 οβ᾽ θρυϑύϊοη οἵ 
ΑἸ! δου θ᾽ αν. ΒΥ οομραυηρ ὕμ686 ἰθαβίβ οἵ ὕμῃ8 ἀθδὰ σι ἢ 
ΔΠΒΙΟΡΌΘΒ ΟΘΥΘΙΏΟΏΪΘΒ. ΘΙΠΟῺρΡ Υ8068 ἴΏ ἃ ὈΓΙΠ1γ6 Βίδῦθ οὗ 
ουϊύατθ, οὐ ]οριϑύβ ἤϑνθ δυυϊνθα αὖ ἢ 6 σοποϊ βίου ὑῃαῦ ὑΠΘΥ 
τοϑδῦ ὍΡΟΩ {86 ν᾽ ὑμαῦὺ ὑπ6 βουΐθ οὗ πΠ6 αβθοθαβθα οουὴθ 

Ῥδοῖ ὕο ὑπ σον] ὕο νἱβδὶῦ ὕΠ61} Πἰν]ηρ' τοϊύϊνθθ δηα τΘοθῖνο 
ἔγομλ ὑπϑιὴ οἴἴθυϊηρδ οἵ Τοοα ἃημα ἀσιηῖκ.2 ΤῊ]Β βθϑίὴβ ὕο ἤϑνθ 

Ὀθθὰ ὑπο 1ῴθῶ ὑμαθυγιηρ ὑμ6 νεκύσια οὗ ὕμ6 δηοϊθηΐβ, ἃπά 
10 οδῺ 501}} Ὀ6 ΑἸἼΤΑΙΪΥ ΓΘΟΟΡΏΙΖΘΑ 10 ὕἢ 9 ΠΟΥ 8101658 Δα ΘΘΥΘΙΟΏΙΘΒ 
οὗ 6 ατοϑοῖς Οματοῆ. 

Α ρτγϑοίϊοθ οοῃῃθοῦθα ἢ ὑμθ86. οϑ Θγδύοηβ ὈΓΙΏΡΒ 1ηὖ0 
Το] οῦ 186 τηθϑηϊηρ ΜΏΙΟ ὕμ6 Μϑοθαομίδηὴ ρϑδβϑδηΐβ ἀΠΟΟη- 
ΒΟΙΟΌΒΙΥ δὐύϑοῃ ὕο ὑῃ8 βαϑίβ οἵ ὑμ ἀθδά, 10 β5ῇονβ Ποὺ [8 
ΠΥ Ὀοίιθνα 1ὼ μθ δοῦμδὶ! Ῥύθϑθηοθ οἵ ὑμθ βριγἹύϑ οὗὐἠ ὑῃ6 
αἀορασίθα δὖὺ ὑπ Ὀθδῃηααθῦβ ργθραγθα ἴου ὑἤθι. Τὺ 15 βαϊα ὑμαῦ, 
1 ὁπ ρΌΪηρ ὅο θα οἡ ἃ οι θ᾽ ϑαρ δίῃ γοὰ ᾿͵δοθ ἈΠ6ΘΡ ὙΟΌΓΣ 

ῬΙΠΟΝ ἃ ἴθ ρυϑίῃβ οἵ Ῥϑυθοῖ θα ψῆθαῦ ἰβκθὴ ἴτοιῃ ὕὑῃυθθ 
αἸδυθηῦ ρ]αῦθθ οἵ ὑβοβ οἴἴογθα δὖ ομυτοῃ, γοὰ ΨΜ1] ἀγθϑηλ 
Βοτῃθῦπρ' ἰσαθ. ΤῊ1Β ΒΟ ρΡΘΓΒΌΙΟΙ 08}}165 ]Ό} ὑμδῦ ραγί οὗὨ Ὁ88 
ΘΗΪΓαϊβῦϊο ἀοοίσιηθ δοοογαϊηρ ἴο ψὨΙΟἢ 6 σῃοβίβ οὗ ὑπ ἀϑθδὰ 
ΒΡΌΘΔΥ ο ὑμιϑὶγ βυγγινιηρ ΠΠἸΘηβ ἴῃ ἀγθϑίηβ, ἃ ὕπθουυ βῃδγθα 
ὈΥ Τηϑ}ῦ Μ]ΘΙν βοραγαύθα τϑοθβ ΗΟ ΠΥΤΩΪΥ ὑῃ6 δποιθηῦ 

1 ΟΡ. δηϑίοροιβ ρυϑοίϊοθβ ἴῃ 886 1816 πα5 οὗ ὑπ6 ἄθρθϑῃ, ὟὟ. Ἡ, Ὁ, Βοῦβθ, 

« ἘΌΙΚΙΟΥΘ ἔσοσα ὑμ6 Βοῦ!θγ Κ'ροσυϑαβδ᾽ 1 Εἰ κ- ΠοΥο, ὅππὰ6 1899, Ρῃ». 180---181. 

2 ΠΤ ]οΥ, Ρυγίηυϊξέίυς Ομϊζξιγε, γο]. τι. ὈΡ. 80---48, 

ὃ 10. νο], 1. ΡΡ. 442 [0]]. 

Α, Ἐ΄ 14 
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ατθοκβ δηὰ Βοιηϑηβ 614 18 Βα ρθυβυ 100 15 βίον ὈΥ̓͂ ὑΠ6 
ἀτοϑίὴβ τϑοοσαθα τὼ οἰδββῖοαὶ ᾿Ιὐοταῦσσο το Ηοτηοι ον γαβ. ἢ 

Μαϊννηναζιοη, 

ΤΉγΘΘ γαϑΥβ δέου Ὀυγδ] ὕῃ6 ὈΟΑΥ͂ 15 αἸβιηθθισθα δηά, 1 

ἔουπμα ὑμογοῦρη  Υ ἀθοοτηροβθα, ὕὉῃ6 ὈΟηΘ8. ἃγΘ οαγΘ Ἅ]]Υ νναβῃθα 
ψγΙ ἢ ΨΜ1Π6 8η4 Ρ]δοθα 1η 8 ᾿Ἰπθῃ Ὀδρ', ΟΥ ἃ ψοοάθῃ ὈΟΧ, 806 116 
ἢ ὑμ6 Ὡϑῖὴθ οἵ ὕμ6 ἀθοθαβθα δῃηα ὑπ6 ἀδύβ οὗ ἀθαύΐῃ. ΤῈΘ 
γτϑοθρίδο]β οἵ ὕΠ γϑι θη 15 ὕμθη ἀθροβιῦθα ἴῃ ἃ τιογύσϑυυ οἢδΡ6] 

ΟΥ ΟὨΔΙΠ61-ἤουθθ, θα ρδύϊοα ν οδ]]6α οθιηθίορυ (κοιμητηριον) 
ὑπδὺ 15 ““δἰϑαρίηρ ρἴδοθ"; 8 πϑῆηθ ““Ὀα118]-ργοαηα ἢ (νεκρο- 

ταφεῖον) Ὀδιπρ ΔΡΡ]Ι6α ἴο 6 ρυανθυδια, "ΓΠ15 Ῥϑυ δ η66 
15 ἀοϑιρῃαῦθα ὑπ6 “ΠΡ ΙΏρ' οἵ ὕῃ6 γὙϑιηϑιηβ" (᾿Ανακομιδὴ τῶν 
λειψάνων). 

ταῦ ᾿τηρογύϑηοθ 15 οὐϊθαῦθα ὕο ὑῃ8 δρρθδιδῃηςα οἵ {ῃ6 
ἀφδά αὖ ὕῃθ ορϑῃϊηρ' οὗ π6 ὕοσαῦ, (ὐοταρ  οῦβ ἀἸββοϊ αὐοι 15. 8 
οουύϑιη ῥσοοῦ ὑμαὺ ὑπ 50] οὗ ὑῃὴ6 ἀθοθαβθα 15 δῦ τοϑοὺύ. ΤῈΘ 

ΟΟΙΟΣ 8δηα οὐοὰν οὗ ὕῃθ Ὀομθβ 816 δἰβὸ οὐ] 08} }7 οὔδθιγθα, 
δα ἃ γον τϑαοϊθηῦ βθίθῦύοῃ 118 ὑπθ6 γοῦνα ψιῦ ἢ ὑῃ6 
ΘΕΒΆΓΘΏΘΘ ὑμδῖ ὑΠ 61 αἀθδ1 ἀθραγίθα 15 δῃ)ου ηρ' Θνυθυ]δβύϊηρ' Ὁ]158 
“1η {Π6. ΤΘρΊΟΗ8. τοϑρθηάθηῦ ΜΠ} ΠΡ δηᾷ ἤονουβ, "2 85 
ἀθβουιθθα Ὀγ (6 Ομυγοῦ ἴῃ ἰδηραδθρθ ΜΨΏΙΟ βοσπαθ ηοῦ Ἀ}}1Κ6 

δ Θοῇο οἵ {86 οἰαβ816 ΠΟΌΟΠΒ. ΘΟΠΟΘΙΥΏΙΏρΡ' 

ὕῃ6 ἘΠ]νϑΙδἢ ἸΔΎΤΏΒ, 

ὝΒΟΓΘ ρδοθα {86 1)οχηϊροαβ οὗ οἹά. 

ΝΟΥ 15. [18 8 τηϑῖθ ρορυΐαι Ὀ6116. ΤῊ ΟΠαγοῦῇ ΟἸΠΟΙΔΠ]γ 
ΤΘΟΟΡΏΙΪΖΘΒ 1ἴ, δ ἃ ρϑυιψιοῃ ὑμῶὺ Ὁπ6 ὈΟΟΥ͂ ΤΩΔΥ “ὍΘ αἸΙΒβοϊνϑα 

Ἰηΐο 105 σοιῃροῃθηῦ δἰθιηθηὺβ" (διάλυσον εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη) 
[ΟΥΤ5. 8 Θβϑθηῦὶ ρα οὗ ὑῃθ Ὀυ118] ΒΘῦγιοθ. Τῦ [Ὁ]]ον 8 ἃ 8 

ἃ; ἸορΊοα] ΘΟΙΟ ΔΙ ὑμαὺ ὕὑδθ ρϑυῦϊδὶ οὐ ὕὑούδὶ δΌβθηοθ οἵ ἀβοοιω- 
ῬοΒιθοη 1πηἀ1οδΐθβ [86 51} Ὁ] 0685 8πα 58α Ὀ]ΟΗὺ οὗ ὑπ6 ἀθοθϑβθα. 
[ὴ τῃδῦὺ οαϑ6 ὑῃθ ὈοαΥγ 15 Ὀυχθα ἄρῃ Θ᾽ ἴῃ ὕἢ6 βΒ81:16 ΟΥ̓ 
1 ὃ ὨΘ Ο,ἹΆΥΘ, 8 ΒΡΘΟΙΔΙ ὈΙΆΥΘΙΒ ἃ16 Οἴγθα ἊἋΡ [ὉΓ 108 

1 Ἤσρχ, 11. χχιτι. 890 [0]].; ΟἿο, δὲ Τίυϊπαϊ. τ. 27, οἷο, 

3 Ἔν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ 18 [ῃ6 ΘΧΡΤΟΒΒίου ἴῃ [ῃη6 Μί888 ΟΥ ῬΥΔΥΘΥ [ῸΥ 

ὑπ6 Τοδᾶ (ἐπιμνημόσυνος δέησι). 
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ΒΡΘΘανυ ἀθοϑῦ. [Ὁ 18 ΘΒΡΘΟΙΔΠΪν Π6] 4 ὑμϑὺ {815 ἀΙβαϑύθυ ονθυῦδκθ8 
ὑΠο886. ΨἘΠῸ σοχμηθα Βυ]οἀθ, οὐ 0 αΙ6α πάθον 8. ρδγθηἑ Β 
ΟἼΤΒΘ,; ΟΥ ὉΠάΘΥ ὑπ 6 Ὀδη οὗἨ ΘΧΟΟΥ  Ὠ Π]ΟΔΊΟΏ, ΟΥ οὗ ἃ ΒΙΒΒΟΡ᾿ 

ϑυδύμθιηδϑ. ΤῊ18 ἰαϑῦ σϑῦβθ οἵ ἃ 501} 8 ΤΩΙΒΟΥΥ 185. ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΥ 

τηθηθοηθα 1ῃ δ Μϑθβ ἴοὼγ ὑῃθ 1)οδαὰ δηὰ 15 ργαγϑα δρϑιηϑῦ 
ἴῃ ὍὋη6 ψογαὰβ “ Ὁ πηὈΙηα ῃ6 οὐγ8θ, Ὀ6 1ὖὺ οἱ ρυιϑϑὺ οὐ' οὗ δι ἢ- 
Ῥη]1οϑῦ" (Λῦσον κατάραν, εἴτε ἱερέως εἴτε ἀρχιερέως). 

ΟΝ ρογθαὺῦ 18 ὑμ6 ἀτθδα οἵ δὴ θοο θβιβϑῦϊοβ σύμ οδῃ 

ὍΘ γ68]1Ζρα το ὑπ6 [Ὁ] σσιηρ δηθοάούθ γοϊαίθα ὑο ῃ6 ψυιῦθυ 
δ5 ἃ “γὰ6 βἴουυ " ὈΥ ἃ ῬΘΙΒΟΩ ΨΏΟ δηὐογύϑι θα πὸ ἀουὺβ 

85 ὕἤο ι᾿8 ϑανῃθηνοιῦγ. “ΜδΩΥ υϑϑῖβ ἃρῸ ὕξμϑθθ ψὰ8 80 
ΑΥΟΒΌΙΒΠΟΡ οὗ Ῥδίομιοα ψῆο οὔθ 10 ἃ τηοχηθηῦ οὗ ϑΏΡΘΥ 

σα θα ἃ τηϑῃ οὗ 18 ἀΐοορθβθ: “ΜδΥὺ 188 δαυὺῃ γϑίιβθ ὕο γθοθῖνθ 
0η66} (ἡ γῆς νὰ μή σε δεχτῇ). Υοαϊβ ψϑηῦ ὈΥ, 8πα {ἢ6 

ΑΥΟΒΌΙΒΠΟΡ οι τδοθά [1}8]αη. Ονϊηρ ὕο [18 ϑιααιθοη δηα 
ΘΘΠΘΥΘΙ ΔΌΙΠΙν, ἢ6 ψὰ8 ταϊβθα ὈΚῪ ὑπ6 Μομδιωϊηθάδηβ ἴο ὑμ6 
οἴποθ οὗ ἤθαὰ Μυ]}]8ῃ. Μϑδηνῇθ, Ὁη6 ᾿παϊνιάσδὶ ψο ἢ8ᾶ 

Ο ἸΠΟΌΙΥΘα τῃ6. φγοἰδίθ᾽β ψυϑίῃ αϊθα, δηαὰ νὰ8ϑ Ὀυσθα 1ῃ [6 
ΒΔ] [βθοη. ΝᾺ τὖ οδὴθ ἤὍο Ῥ8885 ὑμαῦ ψΏθη, δῦ ᾧἢ6 

Θχρισϑίιοη οἵ ὕῆγθθ γϑϑυβ, ὕῃ6. ὑοῦ ψὰϑ ορθῃθά, ὕῃθ 1ῃμηδὺθ 
νῶβ Του πα τηὐδοῦ, 1α8ὺ ἃ8 16 Π6 δα Ὀθθῃ Ὀυτμθα ὕῃ6 αἀδνὺ Ὀθίογθ, 
ΝΟ ΙΡΠΘΥ ῬΥΘΥΘΥΒ ΠΟΥ ΟΠθυΙηρ5 αν] θα ὕο Ὀγηρ δουῦ ὑἢθ αθβιγθα 

αἀιββοϊαοη. ΗἨθ ψὰϑ ᾿ἱπῃατηθα οὔοθ τηοτθ: Ὀαὺ ὕῃχθ8 Υὑϑδγ85 

Ιαῦου. Ὧθ νὰϑ 501}} ἰουπμὰ 1ῃ. ὑ8:6 βδῖὴθ οοῃμαϊθοη. [Ὁ ψδ5 ἰῇθη 
γ6ΟΔ]]ο ἃ ὕο τιμαὶ Ὀγ ὑπ ψΨΙΘΟΝ ὑμῶῦ Ποὺ ἰαΐθ παθραπα δά 
Ῥθϑὴ δηδῦποιηθιζοα ὈΥ 06 ἀροδίαίθ Αὐοῃ ιβῆορ. 86 [οσυἢ 
ψοηῦ ὕο ὕῃ δχ-ργοίδΐθ δηα ᾿πηρ]οσθα ΠῚ ὅο ΤΌ νοῖο ὑη6 56η- 

ἴθῃοθ. ΤΏ18 αἹρηϊδαυν ῬΥΟΤΩ]56α ὅο δχουὺ ἢ15 Ἰηἤπθηοθ, Ώ]Οἢ 
1ῦ ΒΡΡΘΑΙΒ δα Ὡοῦ ὈΘΘῺ ΑἸΤΩΙΙΒη6α ἃ. ΜὨ1ὺ ὈΥ 18 Δροθύδϑυ ; 
ἴῸΥ ΤΟμοθ 8 ὈΙΒΠΟΡ αἰνψᾶγβ 8 Ὀιβδῆορ. Ηδνυιηρ οί ποα [Π6 

ῬΆΒΠδ᾽Β ῬΘΥΓΩΙΒΒΊΟΏ, Ὧ6. ΤΟραϊσθα ὕἤο ὕπμθ ὀρθὴ ὕομη, Κηρὶῦ 

Ὀδϑιαθ 10, 64 ἊΡ ἢ15 ἢϑηᾶβ 8δηα ῥὈῬγϑυθα [Ὁ ἃ ἴθ υὐ]ηυῦθ8. 

Ηδ δα ΠδγαΪΥ τἸβθὴ ἰο Ὠ18 θοῦ ἤθη, ΜψΟΠαΥΟαΒ. ὕο τοἰδύθ, 

Ὅη6 Ποβὴ οἵ ὕῃθ σοόῦρβθ οὐ Ὀ]6α αὐᾶν ἴομὰ ὑῃ6 θομθ5, δηα 
ὑΠ6 βἰκοϊθύοῃ. τϑιηδιπθα Ὀδθ πα οἰθδὴ ὃἃβ τῷ 1᾿ὖ δα ΠθΥΘΥ 
Κηονῃ ρο]] αὐϊοη.; 

1 ΟἹ {86 ἰδ Υ 1016 ῬΟΎΘΙ βου θα Ὁγ ὑΠ6 851 ν8 ὕ0 ἃ Ῥαγθαἑ᾽ 5 ΘΌΥΒ6 566 ΒΔ] βέοῃ, 

Ειιββοίαη, οὶ -Ταΐδ8, Ὁ. 8588, 

14- 2 
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Ϊὴ ρεγίδου δρυθϑιηθηῦ σι ὑπ6 ἰὈσθροϊηρ ὑγθ 10 15. ὑΠ6 
δοοοιηῦ οἵ δἃῃ Θχρϑυϊτηθηῦ, 866 δῦ (ὐοηδύθη πο 0}]6 ἴῃ Ὁ868 1δτῃ 
ΘΘΩΣΥ ὈΥ ΟΥΘΥ οἵ Μομϑιησηθα ὉΠ6 ΟΟΠΑΆΘΓΟΙ, δηα γϑοοταβά 1ῃ 
ὃ, ΒΥΖΒΘΗὔηΘ ΟὨΓΌΠΙΟ]6. ΤΘΟΘΏΓΥ ῬαὈΠΒη6α, Ασοογαϊηρ ὕο {818 
δια ΠΟΥ ὉΠ6 ἢχϑὺ δυ!δηῃ οἵ (ὐομβύθη 0016 νγὰβ αἸβυηρ ΒΗ 6α 
δι8. ΤΌΘ ὈΥ Ὠ15 ΠΠἸΌΘΤΘΪ ΘΌΓΙΟΒΙΟΥ 8.8 ΟΥ̓ Ώ18 ὈΓΟΥ͂ΤΘΒΒ 1ῃ ὕὍη6. Ὀδύ016- 
ἤθ614, ἘΠ ὕοοῖκ δὴ θῃ]Πρηὐθηθα ᾿ηὐθγθδύ τὰ ἢ το ρίοῃ οἵ 0} 68 
ῬΘΟρΙΘ ψῃοα ἣθ δὰ οοπαυθγθα δηα αδ]ρηῦθα ἴῃ Θμαυ 65 
ΘΟΠΟΘΙΡΏΙΏρΡ' ὕΠ6 Τηγβύθυιθϑ οἵ ὑῃ 61 αι. “Ατωοηρ' οὔμου ὑμίηρβ, 
ΒΒΥΒ ἢ 6 ΟὨΓΟΏΙΟΙΘΙ, “6 88 1 οΥτη θα δθοαῦ ΘΧΟΟΙΩΙΑΤ Ὠ]ΟΔ ]ΟΏ,---- 

᾿ ϑιηρὶν (ῃαῦ ὕμοβα γὰῸ ἤδνθ αἸθα 1 81ὴ 8πα οὐυϊβθα Ὀγ δη 
ΑτΟΙΒΠοΡ ὑῃ6 ϑϑυῦῃ αἸββοῖνθβ ποῦ; Ὀαὺ ὕΠ6 0 τϑιηϑίῃ ᾿μῆδῦθα 
1|κ6 ἀσασηβ δηα Ὀ]δοκ ἴον ἃ ὑμβουβϑηα γϑαῖθ. Αὖ Ὠρδιηρ 818 ἢ6 
δ 6116 4 οΥΘΘΌΪΥ δηα ϑηαυγοα ψβοῦμον ὑμ6 ΤΟ ὈΙΒΏΟΡΒ. ΠΟ 
δύ Ῥχυοποιῃςοθα [ἢ 6 Θχοοϊηη)α ποθ οϑὴ 8,80 τϑσοόκο 1τὖῦ. Οἢ 
Ὀοίηρ ἰο]α ὑμαὺ ὑμΠ6 0 οϑῃ, ἢὯ6 ἰουυθ μι βθηῦ ἃ ΙηΘΘΒαΡῸ ἴο 
[ῃη6 Ῥαίχιδγοῃ ὈΙΔαΙπρ τὴ μπᾶ ἃ ρϑῖβοῃ ψῆο ἢδα Ὀθθη Ἰοῃρ 
ἀοδὰ υπάρϑυ ῃ6 δ. Τῇ Ῥαύσιθγος δηα ὕἢθ ΟἸΘΥΡῪ ὉΠΟαΘΥ ὨΪτὴ 
οοὐ ]α ποὺ αὖ Πυϑὺ ὑμιΐς οὗ βαοῃ δὴ ᾿Ἰπαϊνιάσδϑὶ, μα ἀθιηϑηαθα 8, 

Ῥαγιοα οἵ βϑνθσᾶὶ αἀδύὺβ ἴθ ΜΏΙΟΝ ὕο πα οὔθ. Αὖ ἰ᾿ἰαϑὺ ὉΠ γ 
τϑοο!ϑοῦθα ὑμαῦ ἃ ψογῆϑῃ, ἃ ργ δου θυ 5 ψτΐθ, αβθα ομοθ ὍΡΟΙ 8, 

ἀπτὴ86 ἤο ναὶ Κ τὰ πτοπῦ οὗὁἩ ὑμθ σμυτοῦ οἵ ὑπ6 Α11-ΒΙθθβθα. 886 
γγ85 ὃ ΒῃΘΙ 6 1655 ΜΘ πΟὮ 8δηα, ΟΥΙΏΡ ὕο Θ᾽ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΟΏΘΥΤΩΒ, μ88 

δά ταϑηῦ ἰονθῖβ. Ομοθ, οἡ Ὀδίηρ' τευ κθα ὈΥ ὉΠ6 Ῥαύσιδγοῇ, 
586 [Ὁ]ΞΘΙ͂Υ δοουβθα ἢϊην οὗ Ὠδυηρ ἢ8α ἸΤΩΡΓΙΌΡΘΓΙ γϑἰϑύϊοηβ τι ἢ 
μου. ΤῊ6 ΓᾺΠΊΟΌΓ Βρτοϑα, δηα βοίὴθ ογϑαϊύθα 10, Ὑ}116 Οὐ ΠΘΙΒ 
ἀἸβροιθνοα 10. ΤῊΘ Ῥαύσιδροῆ, ποῦ Κηονιπρ δῦ ὕο ἀο, οἢ 8 
ὀογίθῖσι σγοϑῦ ἔθϑῦναὶ Ῥτομουμοθα ἃ θαυ βοηΐθμοθ οὗ θχοοιυ- 

τα] δύο δρδιηδὺ ὉΠ 6 ψοηλδῃ 0 Β]δηάθτθα ἔτη. ΤῊΙΒ 88 
[86 ψοιαδη οὗ οι ὑμϑυ Ὀουμουρσῃῦ ὑμθιβθῖνθβ; ἴὼὺυ 5ὴ6 [δα 
θ6θη ἰοηρ ἀθϑά. Οἱ ὀρϑῃῖηρ' 6 οτᾶνθ ὕπο ἰουπα ἢθν βουπά, 
ῃοῦ Θυθῃ ὑπ 81} οὗ Ποὺ δα ἢϑυϊηρ 8 ]]6ὴ οὐἵ 5.6 νψῶβ Ὀ]δοῖς 
δια 5 ]]6η. το ἃ ἀσατῃ δηα 8] οροῦμου 1 ἃ ἰθηηθη δ Ὁ]8 ΘΟ πα] ΠΊΟ0Ώ. 
ΤΉΏΘΥ γϑρογύβα ὑπ ἰδοῦ ὕο ὕπη6 ϑαϊύδῃ, δμα ἢθ βθηῦ τηθῃ οἵ 15 
ΟΥ̓ ο ᾿ἰηϑρθοὺῦ θυ. ΤΏΘΥ ΜΈΓ δϑύοῃιβηθα δῦ ὑῃ8 βιρμῦ δῃὰ 
τοαῦθα ὕο ὑπ6ὶν τηϑδῦθι μον ὕΠ6Υ μδα ἴουπα θυ, ΗἨθ ὑῃθυθαροη 
βθηῦ οὔθ 1 Οὔ οἾ815 τ 1 5 8568], γηο ἀδροβιῦθα ὑθ. ΘΟΥΡ56 ἴῃ ἃ 
σὮδΡ6] δῃηὰ βϑα]βᾶ 10. Τὴ Ῥαύσιδυοῃ δρροϊαῦθα ἃ αἀδὺ οἢ ΜΏΙΟΝ 
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ἢ Ἰηὐθηαθα ἰο 51ηρ' ἃ ΒΡΘΟΙΆΙ Ιηϑ85, ΨΏΘη 516 ΜΟᾺ]ὰ Ὧ6 ἰδίκθη 
οαῦ, ἃ Πα 8ἰβο ἄσγβθνγ ἃρ ἃ ἰϑύθει: οὗ ἐογρίνθηθεβι ΤῊΘ Θα δηΒ 
ΤΩΘΑΒΘΏΡΘΙΒ ΟΒΙῺΘ ΟἹ ᾧμθ δρροιϊιηθα Ἃαἀδὺ δῃα ὑοοῖς ἤΘΥ οαῦ. 
ΑΠΘΡ ἀἸνηθ βούνίθθ, ὕμ6 Ῥδύγ ἢ βιδμαϊῃρ 1 ὕθδιβ 1η 18 

ΘΥ͂65. γϑϑδα δ᾽ουα μα Ἰούθθι. οἵ [Ὀυρίνθῃθβθ, δα 41} δῦ οὔσθ, οὗ 
σγοηα θυ ; 116 ὕΠ6 ῬΑΙΣΔΙΟἢ 88 γϑδάϊηρ ὑὴ6 Ἰουῦθσ, ὑ} 6 701 ηὖβ 
οἵ Ποὺ βδηᾶβ δηᾶ ἴδοι Ὀθσϑὴ ὕο αἴββοῖνθ, δηα ὕμοβθ ψ0 βύοοᾶ 
οἷοβθ ὕο ὑῃ68 γϑιηϑίηβ Ὠθαιυα ὕὑμ6 ποῖϑθ. Αὖὐ ὉΠ6 σομο πβῖοη οὗ ὑῃ6 
γῆδ55, ὕῃϑὺ ἰοα 0ῃ6 ΟΟΥΡΒΘ δῃα αδροθιίθα 1ὖ ϑρϑῖη 1 ὑδ6 
οἤδρ61, ψβιοῦ 6 ὺ βϑαϊθα οδγθία !γ. Τῆγθο ἀδὺβ ἰαῦθυ, ἤθη 

ὕπο οϑίὴθ ἃπα Ὀτοκθ μ6 56815, ὍΠΟΥ ἴου μα ΠΟΙ ΘΟ] θὗθ] Υ 
αἸΒβο] γβα δηᾷ 1η ἀαδύ, δΘηα Ὅ6Ι6 δϑῦοηϊβηθα ἂὺ 86 β'ρῃύ, ΤΠΘΥῪ 
Το ῦυΣηΘα ὕο ὑΠ6 1} τηδϑῦθι 8η6 1 }Ουτη θα Ὠϊτὴ οὗ 8}} [ΠΏ 60 βδνν, δῃὰ 
ἢ8. οὴὐ ᾿θδυϊηρ ὑμ6 10 δοοοαηὖῦ τηϑιν 616 ργθαῦν 8ηα Ὀθ]Ἰθνθά 
Ὁμᾶῦ ὑπ (ἢ οὗ ὕπ6 ΟἸΥΙβθδηβ 185. ἃ ὑσὰθ [αλ0}.᾿" Ὁ 

ΤῊΘ []]ονηρ ΟΟΟΌΣΓΘΏΟΘ, ῃδττδῖθα ὈΥ Οβδρίονιοβ 88. 80 

δγθνῦπθθα δηα αποὐθα ὈΥ ΝΥ Βαϊδίοη,, ΟὈΥΪΏΡΒ ουαὔὺ ΤΟΥ͂Θ ΥἹΜΙΟΪΥ 
Ὁ}Π.6. 511 ]]υ!ν Ὀδῦνγαθῃ ὑμ6 ΟὙθοὶς ργδούϊοθ οὗ δθχβυχωηδίιοη πὰ 
ΒΟΙῚΘ Θαβύογηϑ ὈΧΓΘν ΘΙ Π]Ὡρ' δϑιηοηρ' ὕΠμ6 ἴανθ: “ΔΑ ΒΙΉνθηθ, ΏΟΒΘ 
τηοῦμου ῃδΔ4 ἀϊδά, ἀπρ' ἊΡ ἢ 6 οοῦρβθ οὗ 815 [ϑύμου, οοϊ]δοῦθα Ὦ18 
Ῥομθβ, ϑηθα ὑβθιὴ ΜΙ τεὰ σψῖπθ, 164 ὑμϑῖὴ ἊΡ ἴῃ 8 οἰθϑ 

106 ὕονγο], ρἰδοθα ὑπ6 Ῥαηα]θ οα 815 τιούμου᾿Β ΘΟ, δηα ὑἤθη 
Ὀαγοα 0886 τϑιηϑίηβ οὗ 18 ὕνο ραγϑῃῦβ ὑορϑύῃου." ΤῺΘ νυῦοῦ 
ΡΌΘΒ ΟἹ ὔο τοις ὑπαῦ ἴθ Βυϊ]ραγῖῶ δ180 “1ὖ 15 5814,᾿ “1 Ὧο 
τοϊαύϊνα ἀ165 ψιῦ]η ὉΠ 6 σρᾶοθ οὗ ὑγθθ γϑδγβ, Π8 γ]]Υ ὑουη Ὁ 15 
ΟΡΕΠΘά, δη4 8ῊΥ ΒΌΓΔΠΡῸ ΏΟ ὨδΡΌΘΩΒ ὕο ΟΧΡΙΓΘ 15 Ουγ]θα 1 
1ὑ---ὧ οδύοιῃη ἄμα ἴο 0886 ᾿πηρουϊηρ ᾿μῆπθμηοθ οὗ ὕΠ6 οἱα 1668, 
ὑμαὺ ἢ ρσγᾶνθ τϑαυῦιτθα ἃ νἹούμτη.᾽ 3 

ΤῊΘ ορϑῃϊηρ' οὗ 086 δου, ὕ86 οο]]θούϊηρ, ψϑβῃϊηρ,, δηα ὑγιηρ' 
ὌΡ οὗ [86 ῬομθῈ ψιθμοθθθα διλοηρ ὑῃ6 ΘΙονθηθ5, δηα ὑπ Ῥϑυῖοα 
οὗ {μγθθ γϑᾶγβ οὐβευνβᾶ ὈΥ ὑμθ Βυϊρδυίδηβ, ἰβίκθῃ ὑορθύμου, 
οοηδύαϊα ἃ, οοηρ]θῦθ ρ818}16] ὕο ψῃδῦ ὨδΡΡΘηΒ ἴῃ Μίϑοθαοῃ]δ, 

1 ᾿οϊμοεὶς Οἠγοπῖσα, 6ἃ. Ὅν 8. Ῥ. Τιδταῦτοβ, Μούμβαθῃ δαᾷ Οο., 1902, Ρῃ. 86--- 

88. ΤΏΘ Βδ1ι6 Βίουυ 18 αυοῦοᾶ ὮΥ δὲν ΒΘημ6}} Βοαᾶ ἔἴχοτα ἀπραβύμηθ Οδ]τηθῦΒ 
ῬΟΟΚ ΟἹ πιδρίο, δηἃ δηούμου βἰταῖϊαὺ 816 18. σίνθη ΟἹ [ῃ6 Θα  ΒΟΥΪ Υ οἱ δῖ. Ῥ8ὰ] 

Ἡϊοδαί, ΒΥ 5} ΑἸαρθαβϑαᾶου αὖ Οομβίδῃ πορ]θ.. ἀαγίηρ ἴμ6 Ἰαύίου ραχὺ οἵ ὑῃ8 

171} σοῃύασυ. ὅθ Τὴ Οἰιιδίοπιδ απὰ ΤΥ ὁ Μοάογη αγεέςε, Ὁ. 198. 

2 δοπρ8 οΓ {δὲ Ἐιιβδίαη, Ῥοορῖε, Ὁ. 882. 
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δια διηοηρ' ὕλ6 ΟὙΘΘ ΚΒ σΌΠΘΙΔΙΠ]Υ, 85. 8 ΓΟΡΌΪΔΓ, ὑ]τ16- Ποπουγθα, 
δα ΟἸΠΟΙΔΙΥ ὙΘΟοΟρΊΖοα ρῥγϑοίϊοθ, Ιηᾶθθά, 80. ρθηθραὶ ὃπα 
ῬΙΟΙΙηΘηῦ 18 ὕῃ6 ουδύοιη ὑμδῦὺ ὕμθιθ 15 ὨΘΙΪΥ 8ΗΥ͂ Ὀυχγ]ηρ 

ΡΥΟΙΠα ΜΏΙΟΝ (065 ποῦ Ῥοδϑῦ ἃ “" Θϑιλθύθυυ " 1 ΜψΙΟἢ ὑμ6 ὈΟΠ 65 
οἵ Ῥᾶϑῦ β'θῃηθυδύοηβ ἃ.ῚΘ. ῬΥΘΒουν θα, ὨΘΘΌΪΥ τϑηρθα οἡ ΒῃΘΙνΘΒ, 
{πὸ 80 ἸΏΔΩΥ α66α-ὈΟΧΘ5 ἴῃ ἃ βο οι οι 5 οοθ, Ὑιβϑιύουβ ὕο ὉΠ6 
Τηοηδϑύθυιθθ οὐ Μοιηῦ Αὐῃοβ, δῃηα οὔμοὺ οοηγοηίβ ρούῃ 1ἢ 

Μϑοθάοηϊδ δηα οἰβου οι ἰὼ ὑδθ Νοδν Εἰδϑύ, δῖ6 χη] 18 Ὶ π] ἢ 

ὕ 68 οὐγρύδβ, ὑῃ 8 γγχ8}15 οὗ ψὩ]Ὸ ἢ 816 οογογθα ψιῦ ἢ ἃ τυ] σας οὗ 

51Κ}}5. ἀπ]ν Δ 06116α, γγἢ1186 Ὁη6 οθῃΐγθ 15 οὔὔθῃ ὑβίζθῃ ἊΡ ὉΥ ἃ 
ΤΩ 1Β0 6] η ΘΟ ἢθϑΡ οἵ ὑῃ]ρῈ-Οη 68, ΤΙ05, Δη6 ΟΥΘΙ ΤΠΟΥ ΟΟη- 
βυιθιθηΐβ οὗ ἢυτηδῃ δηδύοσην. Τὴ6 πϑϑθιηρ οἵ ὑῃ6 Ὀοη65 ΜΙ} 
ΜΊη6 8δηα ὑΠ6 ἀφροβιίηρ' οὐἨ ὑμθηι 1η ἃ Ὀδρ' ΟΥ ΌὈΟΧ, ὑο 6 Καρῦ ἴῸΓ 
ΘΥΘΡ, 816 ῬγΟΌΔΟΌΪΥ βυγνῖναὶβ οὗ ὑπ δῃποιθηῦ φυϑούϊοθ οἵ δχύιη- 

ΘΌΙΒΠΙηρ' 06. ργΥθ Μη ΜΊΩΘ, ΟΟἸ]Θούηρ' δ ἀ νγαβῃϊηρ ὕἢ6 ὈΟΠ685 
Θ᾽ ΟΓΘΙ ΘΟ 8ηα ὑῃθῃ ῬΥΘΒΟΥΙηρ ὑΠ6Π| 10 ἃ ΟἸΏΘΓΘΙΎ ὉΠ 

(κάλπις) [ΪἋῃ οομηθοῦῃ 1 ὑμ6 ΒΙρϊΠοδηοθ αὐὔΐϑοῃθα ὕο ὑἢ8 
Βύδῦθ οἵ ὑπ6 ὈΟΑῪ ἴῃ ὑῃ6 ρΓάᾶγϑ, 1 15. )216}1} ὕο τϑίϑυ ὕο 8 817Ώ118 
Ὀ6Ι1οΓ ϑηὐογίθιηθα Ὁγ ὑῃ6 ὅϊανβ: “ΤῊ Ῥοαϊθθ οὗ νϑιῃλρίγθϑ, οὗ 
ΜΊΖΑΥΒ, δηα οὗ ψιύοῆθθ, 88. γΧ71ὲῈ}} 88 ὕμοβθ οὗ ουὐοδϑύβ ποτὰ ὑ8 6 

ΟΒυτχοῇ, δπα οὗ ρθορὶβ ουχϑϑα ὈΥ ὑῃ 611: ρδυθηῦβ, δ΄ ΒΌρροββα ποῦ 
ὕο ἀθοδὺ 1 ὑπ σγᾶγθ, [Ὁ “τηοϊϑῦ τηούμου- θαυ ἢ ἡ Μ1}Π ποὺ ὕδῖκθ 

ὑῃθιὴ ὕο ἢ 6 861} 
Βαίοτθ οομποϊυατηρ ὕχθθθ θυ κα οα ὑῃ6. ὈυΤ1Δ]-οὐβύοσῃβ, τὖ 

ΤΏΔΥ Ὀ6 ὙγΟΙΏ ΜὙΠ116 ἴο πούϊοθ ἃ ριϑοῦϊοσθ Μ Ώ]Ο,, ὑουρῇ ποῦ 
οοηδηρα ο {860 Μϑοθαοῃϊθηδ, 15 ῬΡορυΐα διμοηρ ἤθη. Τὴθ 
ΡΔΠΩΡΒ οὗ ὉΠῃΠ68 8118 Ῥούῃ οὗ ΠηρθῖΒ δῃα οὗ ὕοθϑ 8.6 οοϊ]δοῦθα 
δια Ραὺ 1ηὖο ἃ ΠοΙΘ6, ὑμϑύ, 1 ὑδα τεβϑυσυθούοη οὗ ὑπ ἀθϑα, ὉΠ Υ 
ΤἸΏΒΥ ΘΔΒΙΥ 7010 ὕπ6 Ὀοάν ἀρδϊη.Σ Τῃ8 “6008 οἵ ϑϑίομῖοθ 8[80 
ῬΙΌΒΟΥνΘ ὕΠ 6 ῬΘΙΙΏΡΒ οἵ ὕΠ61 Π8115 ἃ Πα 8΄6 οδγϑία] ἠοὺ ὕο π]Β] 8 
ὉΠ, ἴοσ ὑμον τηαϑὺ Ὀ6 Ὀυτθα ψιὺ θη. ΤῊ] οαδβύοχη 15 58] 
ἴο Ὀ8 ἀὰ6 ἰο Ὁπ6 Ὀ6]16 ὑπαῦ οῃ ὑμθ )8γΥ οὗ Φπαρτηθηῦ ὑπ 818 
Ὑ71}1 ἢ6]Ρ ὑῃ6 ΟΥΤΠΘῚ ὕο αἱρ' Ὠ15 ΨΥ οαὖ οἵὗἩ Ὁῃ6 σγᾶνθ. Τὴδ Βυββιδη 

1 566 πΠ6 ἩΟΙΏΘΥ]Ο ἔΏΘΥΆ] ἴῃ 11. Χχιῖι, 286 [01], ΤῊ ὈοΟπ685 οὗ Ῥδύγοκὶοβ 8.6 

ἔμουθ ρΡυΐὺ ἴῃ ἃ σοϊάθῃ ὑγ ΟΥ ὈΟ] (ἐν χρυσέῃ φιάλῃ) δια 1ο] ρα ἊΡ ἴῃ [αὖ (δίπλακι 

δημῷ) οὗἩ [86 Βδουιῆοίαὶ ν]ο χη 8, 

2 Βαϊβίου, ϑοη98 οΓ ἐ6 ᾿ιιδείαπ Ῥεορία, Ὁ. 412. 

3.Α., Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα, Ὁ. 70. 



Μιμμογαί δ γο8 »} ἔν 

Ῥϑαβϑϑηΐβ 8150 ρδοθ ὕῃθ ῬδΥΪΏΡΒ οὗ ἃ ἀθϑα Ῥϑυβομ᾿β Ὡ811]8. 8Ιοῃρ' 
ἢ ὑδθ ὈΟΟΥ ἴῃ 0ῃ6 ρυϑυθ, τῇ ὕμ6 Ὀ6116Γ ὑμᾶῦὺ ὑπ βοὰϊ ἢδβ ὕο 
ΟἸἸ Ὁ 8. ϑῦθϑρ ἢ11}}-58146 1ὴ οὐᾶυ. ὕο σθβοῇ ὕπθ ἤθδυθηὶν Ῥδυϑα]Β6 
ϑιθαδίθα οὐ μ6 βυχατηϊῦ οὗ ἃ 8111 Τὴ ΖΘ 155 μϑριῦ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΧΡΙΒΙηΘα ὃ5 Ὀθ]ηρ' ἀὰ6 ὕο ὕῃ6 θαι ἰϑϑὺ ὑῆθϑθ δου }]ηρ5 
Βῃου]α [8]] ᾿ηὔο ὑῃ6 ϑηαβ οὗἩ 8 ΘΏΘΙΩΥ Μ͵ῸῺΟ τηϊρῦ ἀο ἃ τη]βοῃϊοί 
ὕο ὕΠ 68 ΟὙΏΘΥ ὈΥ Τηθϑῃ8 οἷ ΤηϑρῚ0----ϑ, ΘΟΠΒΙἀΘΥϑύϊοη ὙΠΙΟ. ΤΠ ΟΘ5 
ὑῃ6 Ῥβυϑὶβ ὕο ἤδνθ ὕπο οαὖὺ ἢδὶν δηα π81}5 θυσθα πιῇ ὑπο, 

ΘΠ οὔ γϑοθθ ὕο Ὠϊάθ ὉΠ6ηὶ 1ῃ νϑυϊοῦβ ψαγ5. Βυὺ ὑῃ6 ἢγϑύ 
Θχρ]δηδύϊοῃ Βθθιὴβ ὕο 6 ὑἢ6 πηοῖθ σουσγϑοῦ ΟΏ6, 88 06 5816 ΟἸΒ ΟΙΏ 

ΘΟχιβϑίβ ϑιηοηρ ὑη6 ΤΌΣΚΒ Ο ΚΘΘΡ ὑπ6 ρϑυηρ οὗ ὈΠΘΙΓ 8118 “1Ὲ 
ὑΠ6 Ὀδ]1οΥ Ὁμδὺ ὑΠμΠ6 Υ Μ111 θὈ6 πθραρα δὺ 016 σϑϑαγγθούιοῃ. " 

116 Ἡ͵ια Βοαν ϑιιρθγοίγοη. 

ΤΙὴῃ Ὁ86 αἰδύγοῦ οἵ Μρίθηικ 1 ταϑῦ ψιῦ ἢ ἃ Βα ρΡοΥβυῦ10ῃ.  ΙΟὮ 
ῬΓΘθθηῦβ Βοιὴθ οὗ ὕπ6 θαύσσθθ οἵ ὑῃ6 ψου]ά- σι θ Ὀ6 116 τη ὑῃ6 

ῬΟΥΘΙ Ῥοββθϑϑθα ὈΥ͂ οογύϑιῃ ᾿πα]νιάπδ]5 ὕο ὑγτϑηβίουιῃ ὑμθιβ ον 5 
Ιηΐο ψιἃ Ῥρδβίβ, ΒΌοἢ 85. ΠοηΒ, ἰθοραῖᾶβ, γϑθῆδβ, ΟἹ' ὙγΟΪν 68. 

ΤῊΘ “ψοσθ- "Γ΄ οὗ ΕἸὨΡΊΙΒΗ δηα {Π6 “Ἰουρ-σαγοι ̓ οἵ ΒΎΘΠΟἢ [0]Κ- 
Ιογθ δῃᾶ τῷ ὑμε Μϑοθάομῃίϑῃ “ ψ|- θοᾶγ "ἡ (ἀγριογούρουνο) ἃ ποῦ 
ἀμ γοΥ ΠΥ οουβῖη. ΤῊΘ ὈΘ]16ῇ, ὑποὰρῇ ηοὺ αὐ]ῦθ 80 φΘΠΘΥΑΙ αὖ 
Ῥγοβθηῦ ὃἂβ 1ὖ υϑοα ἴο 6, οδῃηοῦ ὯὈ6 οομβιάθγθα οχύμηοῦ γϑῦ. 
Αοοογτηρ ἴο 10, ΤΌΤΚΒ, οῸ ἤδνθ ἰθα ἃ. Ῥαγ]ΟΌ] Ρν ψΊΟΚ α 16, 
ΠΏ 6η δῦ {Πη6 ροϊηὖὺ οὗ ἀθαύῃ, ὕσσῃ 1ηο ψ114 ὈοδΥΒ, δα ἢ ΥἹηρ' 

ΟΓΏ ὈΥ ὑΠ6 τϑῃ Οἡ ΙΒ ΏΡΘΙ 15 γϑύϑι θα οἢ. 6 οἵ ὑμθ Ῥοδυ Β 
βογϑίϑοῦ. ΤῊΘ τηϑύϑιμοῦΡ 5818 ὑβῖκθβ Ῥ]δοθ 88 [Ὁ] Ον5: ὕΠ6 ΒΙΛΏΘΥ 
ἤγϑῦ ὈΘρῚΠ5 ὕο σγαῃῦ [Π|κ6 8 Ῥὶρ' (ἀρχινάει νὰ μουγκρίζῃ), Ἀ6 ὕΠ6η. 
[8115 ου 811 ἴουγϑ (τετραποδίξζει), ἃπμα ΒΔ} ταβῆθθ οαὖ οἵ ὑδ6 

ἤουβθ ογαηθηρ ΜΊΑΙΥ δηα ἸΘαΡΙηρ' ΟΥΘΥ δάροβ, ἀϊύοῃθϑ, δηὰ 
ΤΊΥΟΥΒ αηὉ}}] μΒ6 ἢδ8 γϑϑομθα ὑῃθ ὀρθὴ οοαηΐγγ. Αὖ πϊρῃῦ ἢΘ 
γΙβιύβ [6 Βοιβ865 οἵ ἢ15 ἔγι θη 8, δΠα ΤΏΟΥΘ ΘΘΡΘ018}}ν ὕῃοβα οὗ ἢ15 

1 Ῥαϊβύοῃ, δοησ8 οΓ ἐπε ιυιβδδίαπ Ῥεορῖο, Ὁ. 109. 

2 ΤΠ ]οΥ, Ργίηυϊίυς Ομϊζιτο, νο]. τ. Ὁ. 116. 

5. ἢ, ἃ. ἘΎδΖοΣ, Τ᾽ 6 αοἰάφη, Βοιιῆ, νο]. τ. Ρῃ. 882 [0]]. 

4 Τὴ ε Ρεορίε ὁ} Τιγομ, Ὁ ἃ ΟΟὨ 5015 ἀδαρηίοσ δηα τἱΐθ, ααοίοᾷ ἰὴ 

4. 6. Ἐτάζου, Τα αοἰάση Βοιισῆι, νο]. τ. Ὁ. 885. Μν Εταζοῖ ἀϊβοιβθ8θ5 ἐμ6 ψἘ}Ο]6 

ΒΌΡ)θοὐ οὗ Ἡδῖν δ: ἢ81] ΒΌΡΟΥΒΟΙ]ΟῺΒ δὺ σγοδῦ Ἰοησίῃ. 10. ῬΡ. 868 [0]]. 
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[ο65, 86 κποοῖκα αὖ ὉΠ 611 ΘΟΟΥΒ [ῸΓ Δα ϑησθ. Ηφθ οἤδβ68 ψ]ὺῇ 

601} Ἰηὐθηῦ 84}} ὕβοβθ οσα ἢ6 τηϑοῦβ ἴῃ ὕ}16 ΨΦΥ͂, ἃ Πα ΡΌΠΘΙΘΙΠΥ 
ΠΊΒΚ65. Ὠ12861} ἀἸβαριθθα]θ. ΤῊΙΒ ὯΘ6 ΘΟὨΛΠΠ 165 ἀΟΙΏρ' [ΟΥ̓ ΤΟΥ 
ἄδγϑ, δῃᾷ δὖῦ ὕμθ ϑῃά οἵ ὑμαῦ ρϑυϊοά ἣθ Ὀθύβκϑβ Ὠϊτηβθ] ἢ ὕο ὉΠ6 
τηουηΐδ8, ΏΘΥΘ 6 801465 8ἃ5 ἃ Ψ11Ἃ Ὀϑαθϑύ. 

ΤῊ Υἱηρ' πού οθα δον Θ ΓΘ] 45 0.6 ΌΤΟΙΟΪΥ οὗἨ ὕ 6. Θδ -ΥΙ ΠΡ’ 
ΜΟΓΏ ΕΥ̓ π6 ὑγ106 οὗ Βυαάδδβ Ίη ΑὈΥΒΒΙη1δ, ἃ ὑπ106 τη ὰοἢ δααϊούοα 
ἴο ὑυτηϊπρ ἰαύο γαθῆδθ. [0 15 βϑϊἃ ὑμαῦ 818 οὐπδιηθαῦ ἢδ8 

ὈΘΘη βθθὴ κἿῃ ὕη8 βϑυβ οὗ Ὦγϑθῆδβ βῃοῦ 1ῃ {πᾶ}05, 8δηα 10 ἢδ8 

Ῥεθὴ βυρροϑίθα ὑμαῦ 1ὖ 15 ραὺ ὕμοιθ ὈΥῪ ὕμ8 Βυάδδβ 1 ΟΥα Ὶ “ ὕο 
ΘΠΟΘΟυΣΘρΡΘ ἃ ὈΙΟ ὑδ]6 Βα ρουϑυι]οη.} [Ὁ 15 ηοῦ π}}1Π|κο]ν ὑμαῦ ἴῃ 
ὑῃ6 οδδθ οὗ {η8 Μϑδοβάοῃιϊμθδ θοδῦ 8180 ὑῆ68 τἱηρ' τη]ρηῦ 6 ὑχϑοθα ἴο 
δι 511Ὼ1]81" ΟΥἹΡΊΩ, 

ΤῊ]5 ΒΌΡρουβυϊ 10 15 ΟἸΟΒΘΙΥ τοὶαύθα ὑο ἃ αν Ὀθ]1ϑῦ, ααούθα 
85 80 Ιηϑύϑηοθ οἵ τηθϑὕθι ρβυομοβιθ, ΤΏ Βυ]ραγϑηβ Ὠο]α ὑμδῦ 

ΤΌΣΚΒ 0 Ὦδνα ΠΘΥΘΡ θαύθῃ ρουΐς ἴῃ [16 Μ11] Ὀθοοηγθ ψ11α ῬΟΔΙΒ 
ἴον ἀθαύῃ. [1ὺ 15 τοϊαῦθα ὑῃαῦ ἃ Ῥιῦν δββθιι ]οα ο ἔθαβῦ οἢ ἃ 
ὍΟΔΙ ἡγὰ5 ΘΟΙΏΡ6]]6α ὕο ὕτον 1ὖ 811 ΎΘΥ, “ἴον ὑπ6 τηϑϑῦ Ἰυτηρθα 
οὔ [86 βριὺ ᾿πῦο ὕπμ6 ἔτγο, δηα ἃ Ῥ1606 οὗ οοὔνοῃ νγχϑ ἱουηα 1ἢ ὑΠ 6 
θα 15, ΏΙΟἢ 08 ψ|186 τηϑη αθοιαθα ἴο Ὀ6 ἃ ΡΊ606 οὗ 0Π6 οἱ-αἀθυαηέ 
Τυτσκβ ὑυσ δ." 

ΤῊ6 Βυ]ρδυθη ΒΙΡΘΥΒ 101 15 Ῥγϑού08}}7 6 βϑίὴηθ ἃ8 ὑμϑύ 
οὗ ὑπ6 Μοιϑεϊκιοίθ ρϑαβδαύσυ, αὐ ὑλ6 ἰαύῦου ρυθϑθηῦβ ὕῃ:6 συ] Β 

ροϊηὺ ὑμαῦ ὑμ6 ὑγταμιβίοττηδύϊοῃ οἵ Ὁ. 6 Τα τηὔο ἃ ὈΟΔΙ 15 Βα ρΡροβϑα 
ἴο ΟΟΟΌΥ δεΐογο ἀοϑῦῃ δηα ὕο Ὀ6 σγϑάαδ!. ΤῊΝ ῬΘΟΆΠΙΔΙΤΌΥ ΒΘΘΙῺΒ 
ἴο Ἰάθηθν τὖ ταῦμϑυ ΜΙ ἃ ῬΙΌΘΘΒΒ οἵ τηθῦδυλουρ 5818 ὑμϑ8ῃ οὗ 
ΤηΘ ΘΙ ΡΒΥΟΒΟΒΙΒ, ΘΒΌΘΟΙΆΙΠΥ 845 Ὁ.6 ἀοούσ!ηθ. οὗ ὑγϑηβιι ο  ΔΌΙΟΙ 18 
80 ΤΆΧΘΙΥ ἰοαπα 1η ΟΠ γΙϑύϊδη οοη 7168. ΤῊΙΒ. ὈΘ6]16 7 ΘΟΠΟΘΙΏΙΠρ' 
Ὅπ6 δαύατο βύαθθ οὗ ὑῃ6 ΓΓΥΚΒ 15 ΟΩ6 οὗ Βονθγδ] ΒΌ ΡΘΥΒΌΙ Ὁ] ΟῚ5. Π6]α 
ὈΥ οὔδον τϑοθϑβ θούῃ φϑορυϑρῇ] 8} } }Υ δηα ΘὐΠμΠΟ]ΟρΡΊΟΔΙν 81]164 ὕο 
16 Μδοθαοῃῖδηβ. Τὴ6 ΑἸ θμδη8 ὈΘΙΊΘνΘ 1 βοῖηθ ΒΌΓΒΩΡΘ 
Ὀοϊπρθ ΜὨΙΘΩ ὍΠΟΥ 08]} ἐϊουσαΐ οΥ ἰϊουυσαΐ, ἀοθ παρα ὃν Ἡδῃ ἃ8 
“Τ)οΔα Ταχκϑ, νι ὨπΡῸ 8115, 0 ψΥΔρΡΘα ἃρ ἴῃ ὑπ 61} ψΙΠα]Πρ' 
βῃθοϑῖβ ἀθνυοῦῦν νι μϑύθνου ὕου Πηα δηὰ ὑῃγού]α τηθη."5 

1. ΠΎ]οΥ, Ῥγίηυϊέῖυε Ομ 6, γ0]. τ. Ρ.. 8511, 

2. 1}. νο]. τι. ῬΡ. 18 [0]]. 

5. διεμά. Αἰδ. τον. 16. 
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ΑἸπη Ὀοΐ ἴο 8 ἃῦονθ βϑιρογβυθιοη δηα ὕο ὕμοβο ὑμαὺ 
0]]1ονν 15 ὑμ8 δγδ)]δοιδῃ Ὀ6]16Γ ἴῃ ἃ Ὀοίηρ οα]16α ργιοοοίιδοἰ, 
8.6 ἀαϑου θα 88 “8 τηδ 0 ψδΔΏΘΘΥΘ. ὈΥ ὨΙρῊὔ 1ῃ ὉΠ 6 Βῆ8}6 οὗ 
ὃ. ἀοὐ ονϑῖ ὕὍμ6 6145 δῃα σοτηηοηβ 8ηα ον θὴ ὙἹ]] ρ΄ 8, δηα ἃ8. ἢΘ 
Ῥάᾶβ565 Κ1115. ὉΥ ὑοποῃϊηρ ὨΟΥΒΘΒ5, ον 8, 5066}, ΡΙ55, ροδῖβ δῃαὰ 
Οὔμϑὺ δῃϊηδ]85, δμα αἀθυῖγοθ ἔγοη ὉΏθη ἃ ν] ΘΠ ΠΟ ἢ τη ΙΚ 68 
Ὠλ Ἰοοῖς αἰ αγβ Ἀθα] θη γ.᾽} 

ΨαριρΊγ. 

Α 9ῃογῦ βύβρ ἔοσα ὉΠ6 βύγϑηρϑθ Ὀ6]16[5 σϑοοσαθα 1 [86 ἰδαβῦ 
ΟΠδρῦθυ ὈΓΙΏΡΒ Ἂ5 ὕο ὍΠ6 ΘαΌΔΙ]Υ βύσϑηρθ, ὉΠοΟαρ Ὀδύϊου ΚΠΟΨΉ, 
ΒΟ ΘΥΒΟΙ ΟΠ. σΟΠΘΘΥΙ Ωρ ὑῃ 6 γϑιηρῖγθ. ΤῊΘ πϑηλθ ΡΊΨΘΩ ὕο ᾧ815 
ὨΙάθουβ τηοηβῦου τη Μϑοθαοηῖδ 15, σΘΏΘΡΑΙν Βρθδκιηρ, ὑῃ 6 βϑιη8 
8ἃ5 Ὁδῦ ὈΚν ΜὨΙΟΙ 1ὖ 15 ΚΠΟΤΏ 1ὴ Βοιηθ ρϑχύβ οἵ Οτυθθοθ ΡΥΌΡΘῚ ; 
Ὀυύ τ ἔογηλ 15 ΒΠΡΉΟ]Υ τηοα!ῆρα 1 νοῦ αἰδύσοβ, ΤῊαΒ δὖ 
ΜϑΊθηῖκ (Νουῦῃ-Εἰδϑῦ) 1τὖ 15. οα]]ο4 Ὑυυκοίδκαθ (ὁ βρυκόλακας 
ΟΓ τὸ βουρκολάκι), οΥ Νααργταβ (6 βάμπυρας); ΜὮΘΙΘαΒ αὖ 
Κα ΔΡΒΥΡῚ (ϑϑουῃ- ν᾽ 680) 10 ἈΡῥΘδγ85 85 τοῦ ΚΟ] 88, ΟΥ̓ Ν᾽ ΟἸΏΡΙΓΆΘΒ, 

086 ἸαΟου ἴοσ Ὀθιηρ' αἰβὸ υ8θα 88 ἃ ὕθσῃ οὗ ἀῦυβθ. ΤῊΘ Ὥϑηηθ 
ἢδ5. ὈΘΘῺ ΨΔΙΊΟΌΒΙΥ ἀοΥγνθα ὈΥ͂ ῬὨ]])ο]ορβῦβ, ϑούὴθ Ὠοίἀϊπρ' ὑμαῦ 1ὖ 
ΘΟΠΊΘ5 ἔγοχὴ ὑπ 6 δῃηοιθηῦ ατθοὶς μορμολυκεῖον, ὃ ἈΟΡΡΌΡ]Ιη. ΤῊΙΒ 

15. ὍΠ6 ν]6Ὲ οὗἨ βοῖὴηβ τηοάδϑσῃ ΕὝθοὶς βοθο δ Β, ο]οσοα Ὀγ Η8ῃη. 

Οὐμθῖβ, πΚ Βουῃῆδτα Θομιηταῦ,2 ΤοΓΘ ὈΙΔΌΒΙΟΙΥ ΔΕΒΙΡῺ ὕο τὖῦ 8 
ΙΑ Ομ ΟΥΡΊΗ.3 

ΤῊΘ Μϑοθαοῃίΐδῃ ΝΎ ΚΟ ίκ88 15 Θοηοοινθα οὐ 88 8ὴ ϑῃϊμηδύρα 

ΟΟΥ̓ΡΒΘ. ὑγοῦ ]ηρ ῬΘΟΡΪΘ δηα βποϊηρ {η6 Ὀ]οοα οὗ Ἰηθῃ 8πὰ 
Ὀδθαβίβ, ΟΥὐἨΥ ἀδΙηϑρΊηρ' ὨουΒΘοΪ ἃ αὔθηβ1}5, ρ]οαρθ, οὐο. Ηθ 18 
ἀθβου θα ἃ8. Ὀθίηρ' 1ἢ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΘΡΡθδυϑηοθ {|τ6 ἃ Ὀ.]}1- 51 {ἃ]] 
οὗ ὈΪοοα, ψιὺ 8 Ῥ81 οὗ ούθ8θ. οῇἢ Οὴ6 8166, ρ᾽θδιηϊηρ' [1 [1γ9 

1 Βομοῦν, Ἡγαϊασμίδοθε Μᾶγομοπ, Ὁ. 298. ΟΥ {18 δμηᾷ ῃ6 ζο]οσίηρ 

ΒΌΡΟΣΒΟΙΟΙΒ 566 8130 ΤΌΖΟΥ, βοδδαγοῖοβ ἴῃ ὑπ Ηϊρηϊαπᾶβ ὁΓ Τιυγίοῳ, νοὶ]. τι. 

ῬΡ. 80 [ὉΠ]. 

23. ἢ) α8 Ψοϊκδιοδοη, ἀον Νεοιισγίεσβοη, Ὁ. 19. 

3 ΤῺ 6 [ο] ον ηρ τὸ βόσὴθ οὗ ὑπ ϑ΄'δυόηῖο ΤΟΥΤΩΒ οὗ {86 πϑᾶγὴθ: οἰκοαϊαξ 

(Βομουιΐϑ), νωκοάϊαϊι (βοσνδη), υγλοϊαῖ (ΒΌ]ρανδη), ΤῊ6 ΑἸ απ 8. 081] 10 
νιγυμίαϊο, τα (86 ΤΌΣΚΒ νεγκοίαῖ, ΤὨΘ ἔοσγα βάμπιρας ΟΥ̓ βόμπιρας 8180 τηϑν ὈΘ 

Θοταρδυθα ψ] ἢ ὑῃ6 Βα ββίδῃ ναπιρὶν οὐ τριἷν (ἃ πο. πρὶν), δα ὑμ6 ῬΟ]15}} μρίου. 
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οοδὶβ τὸ με ἀκ Τῆθ Μδοράοῃϊδη, δα ὑπ6 τιοᾶθσῃ τοὶ 

γυυ ΚΟΙδίκαβ σΘΏΘΓΔ ΠΥ, ΘΡΤΘ65 1ἢ 15 δύ θαύθθ ψΠ} ὑμ6 Θ]Θνοηῖο 
ογθδύπτγο οὗ ὕΠ6 βῶπιθ πδηιθ, δηα ψιῦ ἢ ὑῃ6 σῇοιΪϊβ οἵ ὑπΠ6 Ατγαδίαη, 
ΟΝ ισῆΐδ. [χα ὑμθιῃ τὖ 15 ᾿ΠΠΔΡΊΩΠΘα 85 ὈδΙηρ ἃ ΟΟΥ̓́ΡΒ6 Ππηδαθα 
ὙΠΌῸΠ ἃ Κιπα οὔ ἢ8}{-|πἴ86, ἀῃα δοῦύυδθθα Ὁ. τη ΣΤ ἀθΓοΒ ᾿τη ρα ΪΒ68 

διηἃ ὈΥ͂ ἃΠ ἈΠΑΌΘΩΘΠΒΌ]6 ὑμιτϑὺ [Ὸὸν Ὀ]οοα, ΤῊΙΒ οΘοποθρύϊοῃ 068 
ποῦ ΑἸ Γ τηδύθυϊδ!]Υ τότ ὑῃΠ6 ΚιηἀΡοα Ὀ6116[5 οὔ 6 ϑοδηαιηδνίδηβ 

διηα Ἰορϑηαθυθ, γοὺῦ οὐ ὕΠ6 ψγ0]6 1ὖ 15 ὩΘΑΙΘΙ ὕο 6 ΙΒ ΟΠΙΟ 
ὉΠ8η ἴο δὴν οὔμοὺ νϑυβίοη οὗ ὕῃθ νϑιῃρ116 βαροιβυθοη. Βυΐῦ ν 6 
ὩΘρα ποῦ, ὑπογθίοσθ, οοποϊαἄθ ὑμαῦὺ ὕπο Ἰηοάθσῃ ΟὙθαῖζα ἢδνο 

Βοιτονθα πὰ ἢ τοτθ ὕμϑη ὑπ 6 πϑπη6 τΌτ ὑΠ ΘΙ. ΘΙαν ΠΘΙΡΉ ΡΟ. 
ΤῊΘ Βα ρου ΒΌ 0. 15 οἰ οβ νυ τοϊαῦθα ὕο ὑῆθ ἸγοδῃθητορΡΥ δηὰ ὕο ὑδ68 

6116} ἴῃ βρθούχθβ οὗ ὑπ6 δποίθηῦ ασθθῖβ, δηᾷ {Π6 ἔδοι ὑμαῦ ἴῃ [Π6 
ΟὝὐθοῖκ Ἰϑδηαβ 1 15 Κῆονγα ὈΥ οὔθ δηα ῬΆΓΟΘΙΥ ΗΘ]]Θη1Ο Ὡδηηθδ᾽ 
ΡῬΌΘΒ ἴδ: ο ῥσόνϑ ὑμδῦ ὑπ 1΄θὰ ἢ885 ΟΥἹρΡΊηδίθα ϑηοηρ' ὑῃ6 Οὐ κ8 
Ἰηἀορθηἀθούυ, ὑβουρῇ ὕμοβο οἵ ὕμθ τηϑιηϊδηα 0 ἤδΥθ ΘΟ 
Ἰπῦο οοηὐθοῦ τι ὑμ6 ὅ΄'ανβ τη8ύ, ἴῃ δϑάορθηρ ὑμ6 Φ]ΔΥ ὨϑιηΘ, 
ἢδγϑ αἰβο τηοαϊῆρα ὈΠ61Σ Οὐ ὙΊΘΥ5 8η6 ΟὈΒύΟΠ.Β. ΤΟΒρθούηρ' Ὁἢ6 
γΔΙΏΩΡΙΤΘ 1 ΠΘΙΠΊΟΩΥ ὙΠ10} ὑῃοβα οὐ ὑΠ 611 πΘΙΡΉ θΟσΙΒ. 

Τῆς ϑοοογάδθποθ Ὀούνθθῃ (6 τοῖς δα ὑμ6 ΘἸαγοηο Θ0Ὲ- 
ΟΘΡΟη5 οἵ ὕμθ νϑῃΊΡΙΥΘ 15 ΠΟΜΏΘΙΘ ΤὩΟΤ6 δρρϑχζϑῃῦ ὕχϑῃ 1ἢ 

Μϑοθάοῃηῖδ, ἃ ῬΙΌΥΠσ6 Μ᾽ Ή]ΘΝ ΤῸΣ ΤΑΘΏΥ οΘηθ 168 ραϑῦ ἢ85 Ὁ 
ὍΠ6 τηθϑύϊηρ' ροϊηὺ οἵ δ᾽ ν δῃηὰ Ἠθ]]θπθ. Τὺ 15 Ὀθ]ϊθνθα ὑμδῦ ἃ 
αἀθϑ Ῥϑύβοη ὑυσσηβ ηὔο ἃ γϑιηρ!18 (βρυκολακιαάζει) Ἀτθὺ, τῇ δ 
06 ἀηρδυῃϊηρ' οὗἨ ὑμ6 Ῥοάγ ὕμ6 Ἰαὐνθι. 15 ἰουαπα ἀπάθοαγϑα δηα 
ὑυγηθα ἴϑοθ ἀονγηνγασαβ. [ἢ 810 8 ΘΙΩΘΥΡΌΠΟΥ ὕὉΠ6 το]ῦϊνϑϑ οὗ 
086 αἀθοθᾶβθα ἴᾶῦθ ὙΘΟΟΤΒ6 ἤο ἃ ΟΘΙΘΙΠΟΠΥ͂ ΜΏΪΙΟ, Π118 [86 
ὈΘΠΟΙαΘυ ΜΙΝ Β1ΟἸ ΚΙ ηρ' ΠΟΥΤΟΥ. [ ννᾶβ οὐθαι δ] Υ Ἰποσιηθα οὗ 
ὃν ΟΆ56. Οὗ {18 αθβουιρύϊοη οσουττηρ' ἡοὺ ἰοηρ' ἃΡῸ δὖὺ ΑἸ]δύγϑίι, 
0η6 οὗ ὑπθ ῥγίποῖραὶ υἹ]ᾶρθθ Ὀθύνθθῃ ὥΘΙΤΘ5. 8π6 )Γϑιηϑ. 
ΘΟΙΏΘΟΩΘ ὅὙὰ5 βιβρθούθα οὐ μανίηρ' ὑυγτηθά ἰηὔο ἃ νϑιηρῖγσθ. ΤῊΘ 
ΟΟΙΡΒ6 νγ88 ὑδίςθῃ οαὖ οὗ ὑῃ6 ργᾶνβ, νγγὰ8 βοϑ] ἀθα νυ ὈΟΙΠ]Π]Ώρ' ο1], 

1 Τὺ Μ111 Ὀ6 566 ἔγοτχῃ 0818 [ῃδὺ Μὺ ΤΎ]οσ᾽ αὶ ἀδβουϊρύϊοι οὗ ὑπ6 ΝΥ ΚΟΙ κα 8. ἃ8 

“ἃ. ΤΏ ΜῊῺΟ [8118 1ηὐο 8 σαἰδιθρύϊο βύαῦθ, 116 Ὦ18 801] Θηἕοβ 8 ψο]Ἷ δηα σΟ6Β 

ΤΘΥΘΕΪρ' ἴου Ὀ]οοα ᾽ (Ῥγίηι. Οτἴὶ. νο]. 1. Ρ. 818) 18 ΒΟΔΣΟΘΙΥ δοουγϑίθ, 

3 καταχανᾶς, πὰ Οτοίο δηᾷ ἘΠοάδΒ : ἀναικαθούμενος, ἴῃ Τθηο8 ; σαρκωμένος, ἴῃ 

Ογνρσυβ. 

8. βρυκολάκιασε ! 158 Β81ἃ ἴῃ 768ῦ οἵ ὁ.Ὧ6 ΨΏΟ οδηηοῦ 51660 οὗ πἰρῃΐδ. 
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δηα νὰ 5 ρ᾽θγοθα ὑῃγουρ ὑΠ6 ἢδν9] ψιῦἢ ἃ. Ἰομρ' μ811, ΤΏΘη 086 
ἰοιὴ 88 ΟΥ̓ ΓΘα 1, δηα τ]]]οὺ 85 βοαύξζογθα ονοῖ 10, ὑμδύ, 1 

6 νΘΙΊΡΙΓΘ οδὴθ οαῦὺ ἃρθη, ἢ6 τηϊρηῦ ψδϑῦθ ἢὶθ8. ὑ1πΠ|6 ἴῃ 
ΡΙΟΚΙηρ' ἃρ ὑπ6 φ,Δ1η8 οὗἉ τη1}]6ὺ δηα Ὀ6 ὕμ 8 ονουύδίςθη ὈΥ ἀἄδνη. 
ΒῸΓ ὕῃ6. ἀϑὰ8] ρϑυϊοα οἵ ὑῃθιν ΘΠ ἀθΠ ΡΒ 15 οη δουαῦ ὕψνο 
ΠοΌΥΒ Ὀθίογα τα ῃιρηῦ 01}} ὑπ6 ἤγβῦ ογομνιηρ' οὗ ὉΠ 6 Ἰηογη]ηρ' 
οοοῖς, Αὖὐ ὑπ6 βουπα οὗ νι ΒΙοἢ “[Θϑυα] Βα υητ Οἢ 8. ὑῃ6 ὙΎΥ ΚΟ] ΘΙΚΑΒ, 
π|κ6 ὑπ δϑιο βὐδοΐθ, ΟΥ ἴβδιυυ, σϑβηθθ τηῦο 15 Βα Ὀὔθυσϑηθδη 
δι οαΘ6.: 

Απούμου. οϑῦβθ ἰθϑαϊηρ' ὕο ὕπ6 ὑγϑηϑίουτηδθιοη οἵ ἃ πυτϊάδῃ 

ὈΘΙπρ' τηῦο 8. γ κοϊδίκαβ 15 6 Ιθδριηρ οἵ ἃ. οδῦ οὐδὲ 06 ΘΟΥΡ86 
ὙΠ116 ᾿γΙηρ 1 βύωύθ. ΤῸ ραδτα ἀρϑιηδῦ Βα ἢ δὴ δοοιάθηῦ ὑῃ6 

Ὀοαγ 15 ψαῦοῃρα 81 πιρηὐ ὈΥγ τ δῦϊγοϑ δῃηα ΠἸΘηα 5, ΓΟ ΘΟΠΒΙΟΘΥ 
1᾿ὖῦ ἃ ἀΘρα “ρΌοα ἴοτ 61} ΟΥ̓ 5008 ({(ψυχικό) ὕο νακ ὈῪ ὑῃ6 

αἀοδα. Τί ἀοδϑριῦθ ὑῃθι σαῦο  Ἁ] 688, ἃ οἂὺ ἀο6 5. 101} ΒΟΓΟΒΘ 
006 ὈΟΑΥ, ὑΠ6 ἰαὔθι 15 ᾿Ἰτητηθαϊαύθὶν ριθγοθα νυιῦἢ ὕνγο Ὀ1ρ' “580Κ- 

ὨΘ66165" (σακκορράφαις) ἴῃ ΟΥ̓άΘΥ' ὕο ῥγθνθηῦ ὑῃ6 ἀγϑϑα δ᾽ ϑηλῦν. 
ΤῊΘ ν]β105 οὗἩ ἃ νϑιΙΏΡΙΓΘ 8.6 [ασύμου ραδτᾶθα ἀρδιϊηδῦ ὈΥ βοαύθθυϊηρ, 
γηδύδγα 566 413 ΟΥ̓ΘΥ ὕἢθ {1165 οἵ ὑῃ6 τοοῦ, οὐ ὈΥ Ὀϑιυιοδαϊηρσ [ῃ6 
ὝΟΟΥ γι ὈΓΘΙΔΌ]65 δηα ὉΠΟΣ- ὈΌΒΗΘΒ. 

ΤῊΘ Βαρου 100). ΥΘρ ΡαΊηρ' 0ῃ6 ἸΘΕΡΙΠρ' οἵ ὑὴ6 οδῦ 15 5Βῃδγβα 

1 Τουτησίογ, {π6 οἱρῃύθθηνη θα ΕὙΘΠΘΉ ὑγϑυθὶ]ον, ΠδΙΎδύθβ ἃ ΒΙΤΉΪ]6Υ 

ΟΟΟΌΧΥΘΏΟΘ ΜΏΙΟΩ Ὧ6 ψιὐπμοββϑᾶ ἴῃ ὅδ 18]6πα οἵ Μγοοῆοβ. ΤῊΘ ῬοΑῪ ἴῃ ἰμαΐ 

ὁ8,886 8 πού ΒΙΤΩΡΙῪ Βοδ] θᾶ, θαΐ δούθδ!}]Υ Ὀαγτηὺ ἴο 8565. ὕοψαρε ἰο {ἢ Πιουαηῖ, 

Ἐπηρ. Τὰ, τ. ΡΡ. 108 10]]., ἴῃ Τόσον, ᾿δβθαγοῆος ἔπι 6 ΗἸσμϊαπᾶβ 0 Τυπον, 

γΟ]. 11. ῬΡ. 92 [011, 83.866 α8ὸ Τιϑδῖθ, Τγαυεῖβ η ΝΟΥ ΠΕΥη αΥδδδο, νο]. τ. Ρ. 492 ; 
γο]. 1Υ. ρ. 210. 

2 ΤῈ τηχβίδχα, κ [Π6 τ] ὺ χηθηὐϊοηβα 8] θϑάυ, 15 ᾿ὐθημ θᾶ ἰο γδῖτο {868 

Ὑ ΣΚΟΙΑΚαΒ ταβίθ ἢ15 116 ἴῃ ὀοπηδίηρσ. ΤῊΘ 581η6 δία] ὙγΘΘΚΠΘΒ5 ἴου δυ! τ ϑεὶο 

ΒΘΘΙῚΒ ἴο ροβοῦ ὑῃ6 δι καηύζδυϊ οὗ Βοιίμοιη αγθθοθ. 1 ἃ βῖθυθ 15 ἢδηοᾷ ἰο οῃΘ6, 

ἨΘ Μη] βοὺ ἰο ψουῖκ ἴο οουῃῦ 06 ΠΟ]685, 88 ὑπουρῃ δἰ5 18 ἀδρθπᾶθα οἡ 1. Α58 

Ὦ18 τηδύογηδύΐοβ 4ο ποὺ ροὸ Ὀθγοπαᾶ ὑμ6 ἤρᾳγθ ὕὑνο, ἢ86 18 ουθυΐδκθη ὈΥ Του ηΐηρ. 

ΤῊΘ Πα] 88 1188 8. ΒΤ }]8ὺ δηαοίθ οὐ [16 Εἶνε οὗ δ ΦομηβΒ Πδν, ΜΆΘΗ ἘΠΟΥ 
ΟΔΥΥΥ ϑθουύ 81) ΟὨΪΟΙ -ΗΟΨΟΥ ΟΥ ἃ γϑᾶ οαγῃηϑίοη. ΤῊ}18 ἤονοσ 18 γηθδηὺ ου {ῃ6 

ΜΙ ομοΒ, ΤΟ ἃγα Ὀαβ]]θνθᾶ ἰο Ὀ6 δυγοδᾶ οἡ ἐμπαὺ ϑυθῃΐηρ. ὍΠΘη ἰδ 18 ρίνϑῃ 

ἴο ὕμιθτα, ἐπ ν Ὀθρίῃ ἰο δοπῃΐ ὑπ ροΐδ]85, δῃᾶ Ἰοπρ θϑέοσθ ὑπ 6 Ὁ ἤδνθ Βοσοι 1864 

[815 δα γοὺ 816 οαὖ οὗ {Π6ὶγ γσθβοῃ. 8.66 δὲν ΒΘΏ161] Βοαᾷ, Τλ6 Οἰιδίοπιδ ἀπά Τιογα 

οΓ Μοάοτη αγόθοθ, Ρ. 201. Τὴ Ατλϑυϊοᾶ 8180 ἃ βῖθνβ ρ᾽δοϑᾶ ππᾶρυ ἐμ6 ἀοογ-βίϑρ, 

ΟΥ ΠΡ ΟΥ̓ΘῚ [6 ἄοοΥ, ΚαΘρ5 ὑ86 πιο οαὐ οὗ [πῃ6 μοιβ6, ἴον ἐμὸν οαμηοῦ δηΐοσ 

ἘΠῚ] μον πᾶνα οουηΐθᾶ, ΟΥ Θ 6 οὐδ] ἐΠγοιρὮ, ΘΥΟΥΥ ΠΟ]6: Μεπιοίγβε ὁ {Π6 
Απιεγίοαπ ΕοὶκΚ- Πότ δοοὶείψ, νΟ]. ντι. Ὁ. 10. 
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ὈΥ Ὀούῃ ϑουνιδηθ δηαὰ Βυ]ρ ΓΊΔΏ5, ἴῸΓ ΜὨ]οἢ γϑᾶβοη ἃ ΘΟΥΌΒΘ 15 
ΘΙνσαι 5 ΟΘΥΘ αν νναύοῃμθα 116 1ῦ 15 1ῃ ὑπ6 οοὐδαρθ Ὀθίογθ ὑῃ6 
ἔχποιαι. Βαῦὺ ὕη6 ΙΆνΟΩΙΟ τῶθθθ ρῸ δυύϑθὴ ἔασύῃοῦ ὕπϑη ὑἢ6 
Οτθοῖκβ : “ [ἢ βοὴ ῬΙδοοβ ὕΠ6 7τηρίηρ' οὗ 8. ὈΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ 0.8 ΘΟΙΌΒΘ 
15. οοηϑ ἀθυθα 85 ἔδύδὶ δ ὑμαῦ οὗ ἃ οδὺύ. Τὸ ἢϊρηὺ οὗ ἃ Ὀιτὰ 
ΒΌοΟνΘ {ῃ6 ὈΟΑΥ ΤΩΔΥ δἰθὸ 6 δὐνθηαθα ὈΥ͂ ὑπ βϑῖηθ ὑθυυι]θ 
ΤΟ Βα Ϊῦ; δηα 80 τη8Υ---ἰὴ ὕμ6 {ΠΚγϑ1η6---ῦδθ τῆθτ Ὀγθαύῃ οἵ ὑῃ6 

ψιηά το 086 δύθρρθ." " ΤΉ15 Ὀθ]1οΓ βαγνῖνθα 1 ὑἢ6 πουύῃοτῃ 
οοπηδίθθ οἵ ΕἸὨρΙδηα, Δ Πουρ 105 ΘΧρ ϑπδύϊοη ἢδ8 ὈΘΘΏ Ἰοηρ 
ἰογρούζθῃ. 1 ἃ οαΐ ΟἹ ἀοσ᾽ ρ885 ΟΥ̓́Υ 8. ΘΟΥΡΒΘ, ὑ86 δηῃϊτηδὶ ταπϑῦ 

Ὀ6 ΚΙΠ16α ἂὖ οῃορ. ἢ 
ΤῊΘ ρῥιδγοίηρ οἵ ὑῃ 8 ΘΟΥΡΒΘ 15 8180 ἃ ρεδοίϊοο γγ611-Κηονῃ ὕο 

{μ6 ὅ1ανβ. [Ι͂ἢ Βυβϑῖα ὕπ6 ὺ αὐἱγθ ἃ βύαδκθ ὑῃγουρῃ 10, δα ἴῃ 
ϑϑυνίδ, δίθθυ. μϑνίηρ ρἱθγοθα 1τῦ ψιῦἢ ἃ ΜὨ1ῦ6- ὕΠογη βύβϊκθ, ὕ θυ 
οοιαμῦ ὖ ἴο ὑῃ6 Ηδηχοϑ.ὃ [π]ςογβ6 1 [ο6]8η6, γχΧ6 1:6 ἰο]ά, 1 

ΟΤον ἴο ργθνυθηῦ ἃ ἀθδα Ῥϑυβοῃ ἴσου “ρΌΪηρ' ἀρ] ὨΘΘΑΪ]65. ΟΥ 
᾿ Ῥοιϊηὐθα Βρ1Κ65 Βῃουϊα Ὀ6 ἀτίνθῃ ᾿ηὔο {Π6 801658 οὗ Π15 ἔδοὺύ. Τὴ 
ΒΘ 6. 66 ψου]αὰ 6 δὐύδιηθα ὈΥ αΥΙσ]Ωρ' Ὡ8115 Ἰηὔο ὑπ6 ἰοῦ 
ἀατίηρ διρῃ-τλδθθ, Ὀούνθθη ὑῃ6 τϑϑαϊηρ οὗ ὑῃθ Ἐριβῦϊθ ἃπὰ 
Ὁ06 Οοβρ6].. νι δ βοαύθθειηρ οὐὁἨ τη] ὺ ΟΥ τηυδύθαγα-Βθθα 
1ῃ ογάθι" ἰο ορβύγαποῦ 086 νϑιῃ ΓΘ 5 ῬΓΟΡΎΘΒΒ ΙΏΔῪ δ6. οοιηραγοα 
Ὁ8Π6 ἔπηογα] ργϑούιοθ οὗ ὕὍμ6 ῬουλθιΘΏΙΘΉΒ, ΏΟ ΟἹ “ὙΘΟΠΙΏΙ]Πρ' 
ἔἴγοτι 86 οματομγαταὰ ἰθᾶν ὈΘηϊηα ὑῃ6 γα του ὕἢθ ἤΘΘΥΒ6, 

ἰμαὺ ὑμ86 ψϑηάθιηρ' 50] ΤΏΔΥ τοϑὺ ὕμογθ, 8ηα ποῦ οοθὴθ Ὀϑοὶς 
50 [ὯΓΣ 85 Ποιῃηρ. 5 ΑἾΪδθο Ὁ86 Βιιββιδὴ σαβύοιϊῃ οἵ 086 ψιάον, 0, 

αἰῦου ὑῃ6 ὈΟΑΥ͂ 185 ΟΔΥΤ]6α οιὖ, “ βΓΘΥΑ οδῦβ ΟΥ̓ ὕμθ στουπά 
ἰγανουβθθα Ὁ ὕὉῃ6 [ΠΟΥ] ῬΥΟΟΘΒΒΊΟΙ." 

ΔΊ 086 Ὀ]οοα-ϑαοκίηρ ὙΥΥΚΟ]αΙταβ 15 ϑοιιο δῦ αἸδβύθὐ] Υ 
οοπηρούθα 86 φηγοπῃ οὗ ὑπ δ δ ]θ 5, Β1ΟΙ. ἢδ5. δῖ8βο Ὁῃ6 

1 Βαϊβίου, δοησ8 Οὗ 1π6 ᾿ὐιδδίαπ Ῥθορῖε, Ῥ. 412. 

2 Ἡρμάρυβοῃ, Εἰ Κ- ΠΟγὰ ὁ 6 Νογέδογη Οοιυεῖοβ 91 Επησίαπά, Ὁ. 48, ἴῃ 

ἘδΙβίου, ᾿ἰμιδδίαπ οἰ Ἶ- -Ταῖε8, Ρ. 828, π, 2; ΤοΟΖΟΥ, ᾿ἰἐβδαγοῖεβ ὑπ {{Ὲ ἨἩἰφ ἰαπάς 

οὗ Τιικομ, νο]. τὰ. Ρ. 84, ἢ. 10. 

8 Ῥαδ]ϑύοῃ, ϑοηρε ΟΓ ἐμ Ειιδείαη, Ῥδορῖο, Ὁ. 418, Τί ἰβ ψΙ ἃ Ε1|κὸ Ἰηὐοαΐ ἐμαύ 

[ἴ.6 ὩΘρΥοΘΒ οὗ Αὐήθυΐοα ΒΟ 68 αΥῖνθ ἃ βίο ὑβυου θὮ 8 σΥΑΥΘ, 85 ΒΟΟῚ 8ἃ5 ΟΘ 

18 Ὀαγὶοα. Μοδηιοὶγβ οὗ ἐΐα Απιογίοαπ, ΕΚ. ΠΟΥ δοοσὶεῖμ, νοὶ. σαὶ, Ὁ. 1. 

4 Τείοηζίανῦ ρ)6 δεῦρ, τ, 224, ὃ---Ἴ. 

5. ΠΎΪΟΥ, ῥυγίηιϊευε Ομἰίγε, νο]. τι. Ὁ. 27. 

ὁ 710. Ῥ. 818. 
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ῬΟΥΘΙ ΟΥ ΔΒΒΆΠΛΙΠΡ' ΙΏΘΩΥ ΒΠ8ΘΡ68, ϑυασῃ 88 ὑμπαὺ οὗ ἃ οδὺ, ἵτγορ, 

ἤθϑ, ΟΥ̓ ΒΡΙά6υ. 
Ιὰ δααιύϊοῃ ὕο ὕμθ ογάϊηαυυ Ὑυυκοίακαθ πὸ ἀρ] ρηὔθ 1ὰ 

ἢασαδϑη Ὀ]οοα, ὑῃ6 Μϑορθάοῃϊδηβ Ὀθίῖθνο ἴω. ὑδα οχιβύθποθ οὗ ἃ 

γυυκοίβκαβ οἵ βῆθθρ δηα οδὐ]θ. Ηὄδθ 15 σϑργθβθηὐθα 85 τἱαϊηρ' 
Οἢ [ΠΘΙΓ Βῃου]άθυβ, βαοίηρ ὑΠΘῚΓ Ὀ]οοα, δηὰ []]Π1ὴρ ΤΏ ΘΠ. 

αδοἶτ5, Θϑθθοῖα ἢν Μοβδιησηθάϑῃ ἀθυνΊβῃ 65, ργοΐθϑβ. ὕο Βᾶνθ ὑῃ8 
ῬΟΜΘΥ οὗἨ δχύθυτιμδίιηρ ὑΠ686. 1ΠΊΘΡΊΟΡ νϑΏΡΙΓο5, ἤΘποΘ. ὉΠ 6 Υ 
ΔΙΘ ΚΏΟΨΙ 8.8. “νΒΙΏΡΙΓΘ- Π]Π16γ8,᾿ 8ηα ρῸ δροαῦ οβύθη δι ουβιΥ 
Ῥϑιθαϊπρ' 80 ἸΤῸῺ τοῦ ϑῃαίηρ ἴῃ ἃ 5ῃ8ΙῸ ροϊηὺ (δἠ8}), ΟΥ ἃ Ἰοῃρ; 
Β.1ΟΙς δττηθα 1 ἃ 8128}} ἄχϑ οὴ 868 [0Ρ. 

Ῥθορὶθ Ὀοσῃ οἡ 8 ϑαύισααν (6 ποθ ο81166 Σαββατιανοὶ ΟΥ̓ 

ΘΔ Θύδυϊ8 5) ἅτ ὈΘ]Ιθυθα ὕο θαυ ὑῃ6 ἀουθύψα! ρυν!]θρθ οὗ 
Βθϑιὴρ »,!οβίβ δῃα Ῥῃϑηύθαβιηβ, μα οὗ Ῥοββθβϑίηρ ργθαῦ 1Πῆ πο Πο6 
ΟΥ̓́ΔΕΙ ΨΔΙΏΡΙΓΘ8. Α δύνα οὗ Βοοῦοβ δδϑαγθα ὑη6 τυῖῦθι: ὑμδῦ βυ ἢ 
ὃ. ΟὯ6 Μᾶβ Κη ὕο ἢδνθ ἰυτρα 8 ΥἼΥ ΚΟΪδΙκαΒ Ἰηὔο ἃ Ὀᾶγῃ δηα 
ὕο ᾿ᾶγθ βοῦ ἔϊτὴ ὕο οοπηῦ ὑῃ6 φυϑίηβ οὗ 8 ἢθδρ οὗ τη] οὺ. ἍΝ Έ1|6 
086 ἀθιποη 8 ὑμβ δηραρθάᾶ, ὑμ86 ϑαρθαίατιίδη δὐύθοϊς θα Ὠΐτη 
8 Ὁ Βα ΟΟΘΘαθ6 1 ὨΔΙ]Π]Πρ' τὴ ἰο ὑῃ6 ψἃ}}1. ΤῊΘ βίουυ ρυθβϑηΐβ 
ΒΘ ΘΙ] ῬροΙηὐδ οὗ Ἰηὐθυθϑῦ. ΒΒ χϑύ, ὕΠη8 θὴρ οὗ δ. 6.1] Ὀθίπρ' ὕο 
δι ὙὙ8}} 15. ἃ ὩΟΙΊΟΩ (8,118. ὕο ὕΠ6 Μϑοθαοῃίδηῃ ταϊπμα. Τύῦ τηϑΥ 
βνθη Ὀ6 ἰουπά οι! οαϊΘθα 1 [ΟΠ]κ-ϑοηρθ. οπλΘ ΟΠ] ΓΘ ἢ 5 ΓΠΥΙΊ6Β, 
ΒΟ. 1 Πποᾶγα ἤῸμ] 8 ΡῚΤ] οἵ ὑμ6 δ8ηη6 γνλ]ᾶρθ, Ὀθραῃ ἢ ἢ 8 
ὙΟΓΟΒ: 

Στοιχειὸ παραχωμένο, 
Σ τὸν τοῖχο καρφωμένο. 

Ο ὑδοὰ αδοβὺ Ὀανγοα 
Αμα ἴο ὕμθ ψὰ]}]} ηδι]οᾶ ! 

ΤῊ18 πού 18 οἰοβοὶν οοηηθοῦθα σι ὑἢ6. δῃοιθηῦ Βοιϊηϑῃ 
Ῥυϑοῦϊοθ οἵ νδγαϊηρ' ΟΗ͂ 6ν1] ὈΥ αὐἱνιηρ' ἃ 181] ᾿ὔο 8. ψ8]}], δὰ 
{Π6 ΚΙμαγθα Βα ρθυϑυ Ὁ] 008 501}} ρσθναϊθηῦ διηοηρ ὕμ6 ρϑαβδηΐβ οὗ 
Εατορθδη οοὰηύσθβ ΤῊ Μδορθαομίϑηῃ Ὀθ]16Γ τὺ μ6 στϑρυάβα 

8,5. ΤΏΟΥΘ ὈΓΙΤΙῦ να ὕϑη 8ῺΥ οὗὨ ὕμθβϑα ρϑυδ}16 15; [ῸΓ 1τὖῦ 15 Ῥαβθα 
ου ὑῃθ 1τάθϑ ὑπϑὺ Ῥϑυύβοῃϑδὶ δηά, 850 ὕο βρϑδᾶῖ, β βυϑη δ, βριυ 108 

δ ὑπτι5 θ6 ὑγϑηβϑῆχϑα; ποῦ ομἱν δἰ οβύγθοῦ οϑ]διητῦ]65. ΑΠούΠΟΥ 

Ἰη ΘΡΟΒΌΙηρ ροιαῦ οἴργθα ὈΥ ὑῃ6 δονϑ ἴδϊθ 18 ὕ 6 Ὀθ᾽Ἰϑῦ 1 ὑῃθ 

1 ἘῸΓ 1ΠΠπϑ γαύ!οηβ 566 4“. α. ἘτΔΖΟΣ, ΤῊῆε Οοἷάση Βοιισ,ι, νο]. τιι. ὈΡ. 88 10]]. 
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δχοθρύϊομδὶ θηαονγαηθηῦ οἵ ῬθΟρ]Θ Ὀοσῃ δὲ ἃ οουύδϊη ὑϊτη6. Υ1ὺἢ 

0815 ΒΡΘΙΒΟΙΌΟΩ ΙΏΔῪ Ὀ6 οοΙαρατθα ὑβ8 οὴθ6 τῃθῃὐοηθα ὈΥ 
ΜῈ Αμπάγον [δηρ' ἃ5 ΡῬΘυ δ Πρ ἴῃ ΘοοΙ8Πηα,---ϑηιϑὶγ, “ ὑμϑύ 
Ομ] ασθὴ Ῥοστὰ Ὀούνθθη τϊἀηϊρηῦ ἃπα οὔθ Ο᾽ οΪοοῖς Ψ1}} Ὀ6 
Βϑοοῃα-ϑρ θα." ΒΓ ΌΒΟ ΏΟΓΘ, 85 ϑαύυγααδν----6 ὈΙσυΠμαδὺ οὗ 
ὍὉ06 Μδορβάομίδῃ ΘΑ αύδυϊδη8----ῖ8 ὕη6. βονθηςῃ ἄδν οὗ ὑπ6 ψ6ϑῖ, 
6586 ἰδνουγθα του θὰ}]8. ΤΔῪ οἰδίτα ΚΊη8810Ρ τι ὑμ6 βϑνθηύῃ 
ΒΟΏΒ, ΜΏΟ ΒλΟΏΡ ΟΌΤΒΟΙνΘΒ. 8.6. ογθαϊῦύθα ψιὺῃ ὕῃ6 ἴδοα!ῦγ οὗ 

ΘΓ ηρ᾽ αἰβοαβθδ ΗΥ ὕμ6 ὕοποῖ, δηα ὑπ [1κ6.2 [πὶ ὉΠ158 ΘΟ ΘΟ] 0 
᾿ὖῦ ΤῊΔὺ 8180 δ6 ποίθα ὑμαὺ ἃ βυβῦρογῃ ομ]]α 15 1ὴ Νδοθαοῃηϊδ 

ΒΌΡΡΟΒΘα ὕο βοββθδθ ΒΌρθυμδίμγαὶ ῬΟΎΘΙΒ. ΟΥ̓́ΘΙ ἃ ἢ81]-ϑύοση. [1 
ΒΌΘΙ ἃ ΟὨ1]α βγϑ]] ον 5. 8 ἔθ ἡ ΟΎΔΙηΒ οἵ ἢ81], ὕΠ 6 βύουτη Ψ1}] 1τὴ- 

τη θα !]δύθ! Υ οθ886. 
Αὐ Τλακκονικια τὖῦ 15. μ614 ὑμαῦ ὑπμθ δα ϑύθυιϑη οὐγθ8 Ὠ15 

ῬΟΜΘΡ ἰο ἃ [1016 ἄορ, 1 [Ὁ]]Ο 8 τὴ ΘΥΘΥΎ ονθηϊησ δηα 
ἀὐνο5 ἈΔΥ ὑῃ6 γαῖα. Τῦ 15 βαρύ. βϑια ὑπδύὺ ῃ6 58Ό08- 

ὑδυϊθη ΟἹ ὕποβθ ΟοΟΔΒΙΟΠΒ 15 1ΠὙΙΒ1016. ἴο 811] Ὀαὺ ὑδ6 [ττ0]6 ἀορ. 5 

ῬΟΡΔΡΒ τὸ νου] ποὺ Ὀ6 ἃ τηϊϑύδκα ὕο δχρίδιῃ ὑδ8 1100]16 ἄορ ἃ5 
ΤΟΡτοϑθηθηρ ὑῃ6 “ Ε'δῦοἢ " οΥ πϑίδϑὶ βριγιὺ οἵ ὑμθ βαρ αύΐδυγϑῃ, ἃ 
ΒΡΙΙῦ ΜὨΙ]ΟΙ ὕο Π15 ΟΔΥ 15 ἴοηα οὗὁἨ ΔΒΒΌΤΩΙΠρΡ' ἃ 8116 ἴΌση ἸῺ 
Τορδηα. 

1. Οοοῖ Τίαπα αγιᾶ Οοηιηιον, ὅσηι86, Ὁ. 258 ; ὁΡ. 86 Αὐλουϊοδῃ βαρουθυϊθοῃ ὑμαῦύ 

“8. ῬΘΥΒΟῚ ὈΟΙΏ ΟἹ ΗΔ] θη 15 581 ὕο Ὀ6 Ῥοββοβϑβϑᾶ οὐ 6.1} βρὶυ 18 (ΜΠ δηιοῖγ8 

9} ἐπε Απιογίσαῃ Ἐοϊζ- Τοῦτα ϑοοίοίμ, ΝΟ]. τν. ἡ. 149), δῃᾷ ὑμδὺ ““ὑμβόοβο θοσῃ ὙΠ 8 

ΘΔ] ΟΥ̓ΘΣ [8 ἴδ06 οι 866 ροβίβ,᾽ 10. νοἱ]. νι. Ὁ. 22. 
2 ἘΌΥ ΒΘΥΘΥΘΙ Οα]οΟὰ5 ἰδ 68 οἱ {818 Ὀ6 116 ἰὴ ἘΠΡΊΔμα 866 Τῆς Βοοῖς οὗ 

αγ8, ΝΟ]. τ. ῬΡ. 166 [0]]. 

5.Α. Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ ἸΙάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 75. 

4 ΠῚ 6 πουίμουῃ ἰούγὰ ““ Εν ]ρ]α᾽ 85 ὕνο ταθϑηϊηρδ: αὐέογν-δίγεν αᾷ γείοῖι, 

ΜΘ γγχὰ5 Ὀ6]]θυθᾶ ἴο 1010 16 δῇϑου- οἱσῃ. Τὸ ρΘΏΘΥΘΙΥ ϑβυχαρα {πὸ ΒΏ8Ρ6 

ΟΥἨ ΒΟΙῚ6 8ΗΪΤΩΔ]Ι : ὈΙγαβ, Πγηρ ἀγαροηΒ, ὈΘΔΥΒ, ΠΟΥΒ65, ΟΧΘΏ, Π6-σοδύβ, ΟΪΥΘΒ, 

ἴοχϑβ; Ὀπὺ ἴῃ χηοάθυῃ ὑϊηθβ8 ἴῃ ΙΟΘΙδηᾶ 18 [δυοασιίθ σῦδ86 15 μδὺ οὗ ἃ ἄορ. 

ΤῊΪ5. ΒρΙσὶῦ ΤΟ] οσρα ἰῃγουρῇ 1186 ΘΥΘΥΥ τϑη οὐ ψοχῆδη ὈΟΤΏ. 5.66 76] ἜΉ αν 

Ρ) δ δβδσι, τ. 854---ϑὅ7; ΕἾΠη Μαρπύββου, Εἀδαϊαεγοη, τν. 86 ἴ0]]. ΕῸΣ [818 

ποΐθ 1 δῖὼ ἱπαοθυίραᾷ ἰο ῃ6 Κἰηάηθδβ οἵ τὴν ἔσθ ΜῈ ἘΠΗΚΥ Μαρπήββοῃ, οὗ 

Τυϊαῖίν ΟΟἸορσο, Οδιμθυϊᾶρο, 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΊΙΠ. 

ΒΡΙΕΙΤΕ ΑΝῸ ΒΡΕΙ15. 

ὈΙΒΒΑΒΕΒ οὗ τθῃ δῃα Ὀθδϑβ 8.6. οἴὔθῃ σϑρϑσαθα ἃβ 6ν]] 
ΒΡΙΤΙΒ ὅο Ὀ6 ΘΧΡΘΙ]Θα ὈΥ τηθϑὴβ οἵἨ τῃηοϑηὐδύ!οηϑ, ῬΥϑυ 5, 8η6 
Οὔμου σὶῦθϑ ΘηΘΙ ΟρΡΟυΒ. ὕο ὕμοβθ ργϑοῦϊβθα δρϑιηδὺ ὑῃ6 ἔν}] Εγϑ.1 
ἴῃ 015 Ὀθ6]16 Γῇ Ὁη68 Μϑοθαοῃῖδῃ ρϑδβαηΐβ 8186 ἢοῦ 8: σι ] αν, [Ὁ 15 

ὃ. Ὀ6|16 ΘΙ ον Ῥυθνδη!πρ' ΔΙΟΏρ' Υϑ0 65 1 ὑπ Ἰονοϑῦ βύδρβ οἵ 
Οα]θυγ δηα {πουρῆν, Ῥὰὺ ΘΌΓΨΙΝΙΩρΡ 1Π ΤΩΔΏΥ [ΟΥΤΏΒ ΔΙΏΟΠρ' 
ΡΘΟρ]65 ψοἢ ἤδν Ἰἰοηρ οαὔτρτοῃ ὑμᾶῦ ΘΔΥΪΥ βύαῦθ. ΤῊΘ 
Βυβθιϑὴ Ρϑαβϑηῦ, [Ὁ Ἰηβδύϑησθ, τηϑιηΐθιηβ ὑῃθ βϑὶθ αὐθιῦσθ 

85. Ὅη6 Μδοθαομῃίϑη 8Π6 Θμαθανοῦγβ ὕο αὐἼν 6 ΔΙΘΥ αἸβθᾶβθ “ ὈΥῪ 
Ῥαγποδύϊοῃ σι ἤτα δηᾶ νϑύθι, δηα 80 ὕΠ86 Ῥορι]δι ῥγϑοῦϊοθ οὗ 
ῬΏΥΒΙΟ 156 σα ηαθα οὴἡ ἃ ὑῇθουυ οἵ {ὈΙΩΙρ ΙΙΟη8, ΘΒ Ὠ]ηρ5, δηά 
ΒΡΥΙΏ ΚΙ ΩΡ. αὐθθηαθα ΟΥ̓ ΘΧΟΤΟΙΒΙῚ5. οὗ νϑυϊοιιβ Κιηαβ.᾽" 

Αὖ Νιρτνιῦα, ἴὰ Θουῦποντη Μϑδοθάομδ, δα ἃ ορρογύαμὶῦυ 
οἵ νι ϑβηρ᾽ ἃ ΟΟΥΘΙΔΟῺΥ οἵἨ ὕΠ158 ἀδθβουιρύϊοι.---ἃ Βοηθαϊούιοη οἵ 

Βροαβϑίβ. Τὴθ οδὺθ]θ οὗ ὑῃ8 αἰβυγοῦ δα Ὀθθὴ αὐὐδοῖκθα ὉΥ ἃ 
αἸβθαβ8 Μ 810} γᾶ 8, 88. ἃ Τηϑύδθι Οἵ ΘΟΌΓΒΘ, βού ἀονῃ ἴο 88 ΔΌΠΟΥ 

οἵ 086 ἂν} Ὅπ6. ΤῊ ῥθορίϑθ, ὑπθγϑίογθ, γθβοϊνθα ἤο ἤδνα 10 
ΘΧΟΤΟΙΒΘα, ΟἿ ἃ ϑαῦαγασδυ ον ΘΙ ηρ' ὕῆ 6 0 Ψ -ΟΥΘΥ (διαλαλητής, 

Τυσκ. αοἰϊαϊ) Ῥγοοϊαϊτηθα ὑμαῦὺ ῃ6 οὐ] οβδοῦθα βῃοιϊα Ὀ6 
αν ποχῦ Τ]ΟΙΏΪΩΡ ὕο ὑΠ6 ΘΩΟΘΙΟοΒαχΘ οἵ ὕῃ6 ομυγοῦ, Οπ {86 
ΠΔΟΙΤΟΥ͂Σ ΤΏΒΏΥ Πα οὗ οδὐθ!] οὗ ἃ}} ὥρϑϑ δῃη δου] ΧΊ Οη5, δηά οὗ 

Ὀοῦἢ 56Χϑβ, Θοῃρτθρδῦθα 10 ὑ8 ΘΠ ΤΟ γα, ννὶ ]ηρ' [6 Βρ6618) 
ΘΘΥΘΙΠΟΙΥ͂, ΥΏΙΟἢ γὰ5 ὕο Ὀ6 ρου ουτηθα ἔοΥυ ὑπ 1} θθπθῆῦ. ΒΘ α 
0}. 6 ΟἸΌΙΠΘΙΡΥ ΘΌΠΟΔΥ ΒΘΥΝΙΟΘ γῶ8. ΟΥΘΥ, ὑῃ 6. φυϊθϑὺ ὀϑλθ οαὖῦ δηᾷ, 
αι ὕμ6 πδηα οὗ δύ Π)᾽ο γϑῖοβ, ὑῃ 6 ρδύγοῃ βαιηὺ οἵὗἨ ὑῃβ νη] ορθ, 

ἐγ βργα, Ὁ. 148, 

3 Βαϊϑίοῃ, βοηρε ΟΓ ἐΐα Εἰιιδϑδίαπι Ῥεορία, ῬΡ. 879 10]], 



9294. “Με͵ροραοπίαην Ζ οίίογο 

Ὀθίογθ ἢϊτη, τοϑὰ {π6 ουβύοιηδυ" ῬΥΘΥΘΙ, τϑοοιητηθπαϊηρ Θδοῇ 
ῬϑΥ ΙΟΪΔΙ ΟΧ, ΟΟΥ̓͂, 86 οΔ] ἢ ΌὈΥ Ὠϑιὴθ ὕο 88 τηθγου οἵ Ηθᾶνθῃ. 

Δὺ 086 τηρηϑοη οὗ [ἢ6 ὈΟΥΙΠΘ ὨδΠη65---ΒΌ ἢ 85 ΒΙϑοϊς, Βρα, 

θαρρίρ, Μοτσϑὶύθ, ϑὗο.,---τῆς οἰ οἰδύου νγὰβ 850 Β ΤΟΩΡΊΥ τηονϑα ὈῪ 
0ῆ6 δυϊηοῦτ οὗ 86 Βιύπαύθϊοη ὑμαὺ ἢ6 οουἹὰ Βάγα]ν τοίγϑίη [ΠΌΤ 
Ὀυχδύϊησ ᾿ηῦο ἰδαρῃῦοι---ϑὴ ϑιηούϊοη ἴῃ ΜΏΙΟΝ βοηθ οἵ ὑῃ8 

ἔϑυυωθυβ ὑμθυ βθν95 ο 16 ποῦ ΟἸΒΙΠΟ]] 66 ἴο 101η. Βαῦ, ὑΠῃουρἢὴ 
ἔα ἔγοτα ὈΠΠπα ὅο 86 Ἰυἀίοτουβ 5146 οὐ ὑπ6 αβδίγ, [Π6 0 σγγϑύβ ἴοο 

ΤΟ τη οαγηθδῦ δροαῦ {Π61} οαὐδ]8 ὕο ᾿ηὐθυγαρῦὺ [6 τιῦθ.ἦ 
Απούμου τηϑύποα οὗ ἀθ! νϑυῖηρ Βα υιηρ οὐὺθ]6 ἔγοτὰ δὴ 601] 

ΒΡΙΓῚῦ 15. ὑΠ6 [0]. Α ἀθυνιβῃ, οὐ ΜοἨδιηγηθάδη τηϑπαϊοδηῦ 
ἔγι, 15. οΔ]16α, δμα ἢθ αἀὐᾶνγϑ ἃ ΟἸτῸ]α τουηα ὑῃ6 δπιούθα Ὠρθχα, 

αὐὐθῦιηρ ὕΠ6 ὙὙ 8116 ΒΟΙῺΘ τηγϑῦϊο ΥΟΤΌΒ, ΟΥΎ ῬΡΌΤ6 ρῚ ὈΡΘΡΊΒΉ, ἴῃ 88 
ππαθγύομθ. Ηθ ἤθη Ῥγοοθθαβ ἴο οδϑῦ δια ὕμ6 οἱοβο-ραυμογθα 
οϑὺν]6 ἃ ομϑστη ΘΟὨΒΙΒύηρ' οὗ ἃ. σϑῖβθ οἵ ῃ6 ΚΚούδῃ βονγθα ἊΡ 1ῃ 

Ἰοδύμϑυ. (δα). 1:6 δῃϊηηδὶ 10 ὈΥ ὉΠ6 μιδῆα 156 ὕῃ 8 ΟἢΘ 
ΠονοΟυχΊηρ' ὕῃ 6 6ν1] βρισιῦ. ΤῊΘ ηρδίρα 15, ὑμογθίογθ, Βαηρ τουηὰ. 
105 ΘΚ. [Ἃἢ ὑῃ6 ο856 οὗ 566, 6} 8ῚΘ [1Ἰ|ΚΘΥΤ156 ΟἸΓΟΌΤΩΒΟΙ ΘΑ 

ΜΙ 8. ΤηΔΡῚΟ οἴγοΐθ, θαῦ 6 πιϑίρα, ᾿Ἰμϑῦθδα οὗ Ὀθιηρ' ὑβγό 
δῦ τϑθάοηι, 15 ον νι Ὁἢ βυβροηαθα ἴγουη ὑἢ 6 προῖ οὗ 086 ᾿Θϑάϑυ 

οὗ ὉὍ88 ἤοοκ. ᾿ 
Τὴ ὕ6 581η6 αἰβύγιοῦ 1 οϑγ6 ΔΟΙΌΒΒ βθυθυδὶ ᾿ηϑύϑῃ 685 Οὗ ῬΘΟΡ]6 

ὙΠῸ αὐὐιθαύοα ὑμ 61" ῬῃγΒ1081 δἰταθηῦβ ὕο ὕΠ6 τηϑ]! σΉΥ οὗὨ ὑ8μ68 

“«ρισιῦϑ οὗ ὑμ6 Αἰτ (᾿ἈΑιγερικά)3 ΑἩ οἹ]α ψοϊηδῃ νγ88 ΘΟΙΆΡ]81η- 
ἴηρ' ὕο Π16 οἵ ἃ ΘὨΓΟΠΙΟ ἸΟῪ ἔβνϑυ, 1 παῦσαι !ν δίκα ποὺ θύῃ υ 

586. δα οομϑαϊοα ἃ Ὀῃγβιοῖδη. “ΝΥ δῦ οδὴ ρῥυβιοῖδηβ ἀ0 7 

5ΒΠ6 δΔηβοΥΘα, ρθουν θη γν, “1ὖ 15 δὴ ΑΥϑεζο, δα Ῥηγϑῖο ἃν81]8 
πούμίηρ αρϑιηβῦ 11." 

ΤῊΘ τηϑιθ 685 8Πα ἴθῃβ σῇ δύσούοῃ Ὁπομῃθοϊςοα οὐοῦ 06 
γΆ ον οἵ ὑπ6 ϑίχυτηδ, ψθγθ ὑῃ6. νλ]ᾶρθ 15 βιὐαδῦθα, ἅτ ἢ 6 

ῬΓΟΙΙΗ͂Θ. ΠΌΤΒΘΥΘ8. οὐὨ τηδ]δυῖδ δμα οΟὔθυ αἸΒΟΡΘΥΒ 4116 ἔαία! ἴο 

1. Ον. 5.7 }180 το] ρου Β. ΒΟΥΨΊΟΘΒ. ῬΘΥουηθα οα δὐ ΑὨΥΒΟΙ ν᾽ 5 Δ. ἴῃ Βοχηϑῃ 

δύο 16 οΘοαηύχιθθ. ΤῈ Βοος οΓ αν, νο]. τ. ὑ. 126. 

2 ΤῊ ΤΌΣΚΒ 8180 γϑρϑγα ἀἰβθαβθδ ἃ5. δοιηΐηρ ““ [τΌχὴ [86 δἷγ᾽ (μαιυαδαη) διὰ 

ἰο ὍΘ ουγροᾶ ψι ἃ πδκα οΘοηὐαϊπἰηρ ἃ γουβ6 οὗ ὑῃ6 Κογϑβ. ΤῊ15 Ῥυθβου ρθη 185 

οἰ μου σου γτουηᾶ [ῃὴ8 ΠΘΟΚ 85 8 ΡΕΥΔΟίοσΥ, ΟΥἩ 15 ὈυγΠΘα δηἃ ἴμ6 ρϑύθαὺ 18 

ξατηϊσαοα πῖ0ἢ [86 Βηλοῖκο ὑμοσθοῖ, οὐ, 8.111 θθύξου, 10 15 σϑϑῃθαᾶ ἴῃ ἃ ΟΜ] οὗ ψαῦθυ 

ΜΟΙ 18. δἰξου ναι ἀταθκ ὉΥ ὑπ ραύίθηί. 566. “Ἢ Κωνσταντινούπολις᾽ ὍΥ͂ 

ϑοδτϊαῦοβ Ὁ. ΒυΖϑηῦοβ, γΟ], 1. Ρ. 94. 



ϑρυγὴδ αηαὰ ϑρεί 8 2) 

ὈΙροαβ δηά ἰο συϑάγαροαθβ. Βαῦ ὑΠ6 ρ6ορ]6 816 ΠΣΠΔΪΥ οομνιπορα 

ὑῃϑῦ ὕμθβθ ὉΠ1ηρΒ Ὦϑνθ Ὠούῃιηρ ὅο ἀὁ ΜΙ ἢ 6 ἀϊβθαβθ, Ώ]Οὴ 
οδ Ὦϑῦ)6 ὨΟη6 Ὀσὺ ἃ Βροιδύαγαὶ ΟΤΙΡΊΗ----ὃ. Ὀ6]16} ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΘΙηρ; 

ἴο ὕπ6 Βαρουϑιθιοι Κῆόνῃ ἐπῃσοαρῃουὺ ΝοΥύμογῃ ΕαΤΟΡΘ 88 6116- 
5.106, 6116- 118, 86 1η βοτηθ ρατὺβ οἵ ΕπρΊδηα ἃ8 6] ϑῃού. 

δ ούμθὴ Ὀοἰαῦθα οἢ ὑπ6 τόϑα 7.6 βοιωθύτηθθ 861Ζ66 ψ]ῦἢ 
ΒΘ} ὕΘΥΥΌΥ, ΨΥ ὨΙΟἢ τ θα] 8 1 ὑθ  ΡΟΥΔΥΥ 1085 οἵ ΒΡΘΘΟἢ, ἸΩΟΡΙΠρ' 
γηϑ 655, ΟΥ᾽ δ] ρηϑηῦ ἃραθ. ΤΉΘϑο δι] τηϑηΐβ, ἴοο, ἃ ΓΘ ῬΓΟΙΩΑΡΌΪ 

βοὺῦ ἀόονῃ ὕο ὑἢ8 1ν]51016 ΔΡΌΠΟΥ οὗ δὴ Αὐδϑεῖκο ΒΘΟΟΌΓΒΘ 185 
πητηθατϊδύθὶν δα ὕο βοίηθ τθηονηθα ἀθυνίβῃ οὐ ζλοά)α (ΜοΒδτα- 
τη Θϑῃ. ΓΘΙΙΡΊΟΙΒ ΤΩ] 1561) οἵ ὑῃΠ6 ποισῃ θΟυΤῃοΟα, ψῆο ρῥγοίθηαϑ 
ἴο ἔγχϑοθ ὑἢ6 651] ἴο 105 βοῦτοθ, 8ηα ὕο αἸΒΟΟΥΟΥ ὑμ6 οχϑοῦ ϑροῦ 

ΜΏΘΙΘ ὑπ6 ὐύδοϊς οοουτγοα, Τηδῦ ρᾶτὺ οὗ ὉΠ6 γοϑα 15 βρυιηκ]θα 
ΙΓ ρθέηηιθ2, ΟΥ ὈΟ16α ρΎΘΡΘ6-] 106, ΟἹ ὑὮγΘΘ οοῃηβθοαῦινο ὨΙρΡ 8, 
ὑμῶὺ 086 ““ΘΡΙΣῸΒ. ὕΘΙΏΡΘΥ ΤΏΔΥ 6 ϑυνθθίθηθα ἢ (γιὰ νὰ γχλυκαθῇ 

τ᾽ ᾿Αγερικό). 

Τὺ 5ῃου!α Ὅ6 οὈβουνϑα ὑπαῦ ὑπ6 Μοδβδιηγηθάδῃ χαϊϊϑύθυβ δηά 
γΠΟΏΪΚ8. ΘΠ]ΟΥ̓͂ ἃ ἴ87᾽ ΒΙΡΏΘΙ τοραύϑιοη 88 ΨΙ]ΘΙ θυθ οὐ ΤηϑρΊΟ8] 

ῬονγθΥβ ὑμδηῃ ὑμ 61" ΟΠ τΙϑθδη οοηγὸγθθ. Ταϊκονσῖθθ ὑῃ6 πτηοϑῦ 
ἰδτηουβ ἰοσύα θ- [6] 168. οἵ διῦμου 5θχ Ὀϑίοηρ ὑο ὑμῃ6 Μοβϑιὼ- 
τηθάϑῃ Ῥϑύβαϑϑιοη. 118 15 θαι ἄπο ο 86 ἰδοῦ ὑπμαὺ {π6 
ΜοΒϑιηθαϑηβ, ὈΘ]ηρ' ἃ5. ἃ Τ]6 ἔδυ. Τοτα Ἰρῃογϑηῦ θη ὑΠΘΙΓ 

ΟΠ γιϑῦϑη ὨΘΙΡῊ ὈΟΌΤΒ, ΓΘ ΤΏΟΓ6 ΒΓΟΠΡῚΥ δαἀαϊοῦθα ὕο Βα ρουβίχιουβϑ 

Ὀ6]1οΓ δηα φυϑούϊοθ; Ὀαὺ 1Ὁ ΤΩΔΥ 4180 ἃ.01586 οτ ὑΠ 6 ὉπΙνουβδὶ 
᾿θῃαθηοΥ ὕο οΥθα]ῦ δὴ 1ηἰ6]] θοῦ} }Ὺ ἸΠΙΘΥΊΟΥ τῶοθ 10 ρ,θδῦογ 

ὈΙΟΒΟΙΘΗΟΥ͂ τη ἢ Ὀ]δοῖς ἃχύβ.3 
ΤῊΘ ἀρυνιβῆθβ, μουγθυϑυ, ἤδνθ [ὈΥΤΩ] 8016 οοτα ρου ουβ 1ῃ οἱ 

ΟἸρϑυ ψοιάθῃ, 8μα οὔμον ἤδρδ, βΒαβρθοῦθα οἵ χτηὐιτηδῦθ υϑ] δ] ἢ 5 

1 ὑῃ6 ρονθῖΒ οὗ αἀδυκηθδβ, δηα Ῥγοριθδῦθα ΜΠ] ῬγΘβθηΐβ 
ΘΟΘΟΙΟΙΠΡΊγ. ΤῸ ὑμθθθ βουόθύθδβθβ (μαΐστραις) ὉΠηΠ6 Ῥθαβϑηΐβ. 

1 ΟΡ. {88 διηοίθηῦ αυθοὶς 6116} ὑμπδὺ ἃ ὝΒΠΘΘ ΟΥ̓ ΒΡ ἰσΙὐ.81 δοβίδϑυ 85 ἀὰ6 ἰο 

ἴῃ 8 ΝΥΤΩΡΗΒ, 8 Ὀ6]16Γ νἱν]α)ν 1] βύγαθα ὈΥ͂ [η6 ψοχὰβ οὗ βοογδίθβ : “" Ύ]Υ [86 

ῬΙ866 βθϑῖὴβ ἴο Ὀ6 ροᾶ-Βαπηίεᾷ. ΤΒΘΥοΐοσθ, 1 τῇ [26 ΘοΌχθ6 οὗ ΟἿΌΤ ἀΙἸΒοΟΌΓΕΘ 

Ι οὔθῃ οθδηοα ἴο Ὀθοοτὰβ θηὐγϑηοθᾶ (νυμφόληπτος, 110. σαιο)υῖ δ τυψηυρ ἢ)8), ΟΠ ΔΘΥ 

ποὺ πού. Ια. ΡῬμαεᾶνγ. 288 ". ΤῈ Τιαὐϊη ορι μοὐ ἐψηιρμαζίοιιβ, ἔγοῦϊο, Ῥϑηΐο- 

ΒΊΥΘΟΚ, ΟΥ̓ΔΖΥ, 8150 Θῃ ὈΟα165 [86 Βάτὴθ [ἅθ8ἃ δια δοσαγχδύθ!Υ ἀθβουι 685 [Π6 ΒΥΙαρίοῚΒ 

αὐϊγιθαϊοα ἤο [ἢ 8 ΟΘΏΟΥ οἵ [86 Ασϑῦῖκο Ὀγ {μ6 Μδορᾶοῃΐδῃβ. 

2. ἘῸν Π]αβύγαύϊοηβ οὗ {818 Ῥυ] Ο1016 866 ΤΎ]ΟΥ, Μγίηιϊξίυς Οἰιϊίιγε, νο]. τ, 

ῬΡ. 118 [0]]. 

Α. Ῥ. 1 
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Οἴὔθηῃ ἤδνθ Ὑθοοῦσθθ [ῸΓ 6 ΤΘΟΟΥΘΙΥῪ οἵ ἰοδὺ δῃαὰ [Ὁ ὑῃθ ΟυΓΘ 
Οὗ δι]Π]πρ' οαὐ]6, 88. ψ6}} ἃ. [0 ὑῃ6. Ιηὐογργθίδύιοῃ οἵ ἀγθδμη8.ἷ 
ΑἸδβο Ῥθορὶθ ψο Ὀθ]1θνθ ὑμϑιηβθίνθθ ὕο 6. Ὁπᾶθὺ ἢ ᾿ΠἤΘῃ 66 

οἵ δ ΘῃΘΩΥ 5 Υ]ΟΠΘΙΥ (μάγεια) ΡῸ ὕο ὕΠ686 Β1ΌΥ]5 [ὉΓ ἃ οουηΐθτ- 

Οἤϑιτη 1 ΟΥ̓ Υ ὕο Ὀγθακ ὕμθ ἤγθῦ. ΤΉΘΙν σοποοοίϊοῃβ (ηιαα)οοΉ) 

ΘΥΘ ΠΠΚΘΎΊΒ6 ΒΌΡΡοΟΒΘα [0 ΤΌΠΊΟΥΘ ὈΘΙΥΘΏΏΘΒΒ, ὕο Τοϑύοσθ γου ῃ 

δη ἃ Ὀοϑαύγ, δμα ἤο ΜΟΥ τηϑὴν οὔπογ ψοηάουαὶ! οββοῖβ. ΤΉΡΘΙΣ 
τηθῦμοαβ οδὴ Ὀϑϑῦ 6 1Ππδύγωῦθα Ὀν ἃ Ῥϑυβοηδὶ δχρϑεῖθῃοο. ἡ 

ΑἩ οἷα ΟἸΡΒΥ ψογλϑῃ δῦ ἃ 1. αὖὺ Ῥούσχιῦζ, δἴθου πδνίηρ ὑο]α 

ὕὉ86 το [15 ἔοτύθηθβ, ὈΥ Ἰοοκιηρ' ΡΟῺ ἃ 586}, ἀββσθα Ὠΐτη 

ὑμαῦὺ 6 νψἂβ ὑῃ6 νἱ]ἱούϊτω οἵ ἃ ΘῃΘΙΩΥ Β ΟΌ͵86, δηα ὑμδῦ 5ῆ6 δα 
0Π6 τηθϑῃ8 οἱ ἀοίθαϊιηρ' 105 ορουδύιοη. 1 ϑρρϑᾶγβ ὑμᾶῦ “ψνῆρθῃ 1 

γγ85 ἰΘανΊηρΡ ΤΥ ΘΟ ὗΓΥ, ἃ ΟΙηϑ 8η6 ΠΟΙ ἀδαρηῦου ζδα οδβῦ 

αἀαδὺ ἴθι πιθ ἃη 6 Ῥυοῃμοιποθα ἃ 506]. ΤῊΘ “οαβύμηρ' οἵ ἀαϑὺ ἢ 

δ5. δ ΘΟσοΟΙΩρΘὨΙτηθηῦ οὗἩ δὴ δηδύμθιμδ, ὈΥ 0ῃ8 ΨΥ, 18. ἃ 0708}}- 
Κη ργϑούιοθ οἵ Ἠϊηᾶοο ψιύοῆθθ. Τὴ6 Ῥτορμθίθεβ 6 

δ ΚΙηρ' τὴ6 88166 οἴδυθα ὕο ΒΌΡΡΙΥ τη6, ἴὉΥ ἃ σοηΒΙ ΔΘ 0, 
ἢ ἃ ΠαυἹα ΜΏΙΟ 1 οαρῃῦ ὕἤο τηδῖκθ ΠΥ ΘΠΘΙΏ1ΘΒ. ΟὙἸΩΪΚ ΟΥ̓ 
ἴο ροὺγ ουαὐδιάθ ὑὮ 61 αΟΟΓ. 

ΤΉΘΒ6 μΒδρθ ῬΥΟΥΙῸ6 γουπρ' ΡΘΟΡ]6 ψῦ ἢ νϑυουβ ΡΠ] ύγ68 συ ἢ 

ΞΟΙΏΘΙΙΠΊΘ5 816 1655 ἸΏ ποσοῦ ὕμϑη Ῥᾳγ6 νγαῖθσ. Βαῦ ἰονθῖβ η66α 

ποῦ Δἰνγαυβ τοϑοσῦ ὕο ἃ ῬΓΟΐΘΒΒΙΟΠ8] ΤηϑρΊοΙϑη. ᾿ΓΉΘΓΘ ΔΓΘ ἃ [6 Ὁ 
ΤΌΘΙΡΘΒ. ἔβη! ὕο πιοϑὺ οἵ ὕμοβθ ψὴ0 ἤδνθ θυϑ βυβογθα ΠΌΤΩ 

δὴ υῃγθαυϊῦθα ρϑββϑίοη. Ομ οὗ [ῃ8 τηοϑῦ ρορα δι ρ1] 0168 15. ὕο 

1 ΠΉρΡΥΟ 15 Π|16 ΟΥἹΡΊΉ ΔΙ ἴῃ 0Πη6 αἀγθδτὴβ οὗ 6 τηοᾶάθγῃ ΟΥ̓ ΘἸτ5. ΟΥ 1 ὑΠ 611 

ταὐδυρχθίδιϊοη. ὅϑοσῃθ οὗ ὕϑζη 8186 1πύθυρυθίθα ΒΥυ  θΟ]]1081]Υ, 8.8. ἴο ἀγθϑχ οὗ 8 

ἸΡῚΥ οἹᾶ Πδρ' ογθροῦ 68 1Π}688; ἃ Βθτρϑῃῦ ᾿πα!οαύθβ 8 ΘΏΘΙΩΥ ; Υϑ 7 (1ηαϊρθ 5.16) 

γηθαὺ βίρῃῖῆθβ τοι }]6. ὙΘΥΥ οἴΐθηῃ αἀὐθϑιηβ ϑλοπρ [6 ΟὝΘΘΚΒ, δηᾶ 1ῃ 686 

ΤΟΙ .5 1 ἰποῖαᾶθ {ΠμΠ6 το οἵ Μϑδοράοῃΐδ, το ᾿ὐοσρσγθῦθα 7ὰδὺ 885 διμροηρ [ἢ 6 

15, [86 Μϑουβ δηα οἴμουβ, οὐ 86 ὈΥΪΠΟΙρ1]6 οὗἩ οοῃύτδυϊθβ, 6.5. 1 γοὺ ἀγθϑτη 

ἐμϑὺ γοὰ 816 [88 Ῥοββθββου οὗ ἃ μοδζᾶ οἵἉ ροϊὰ ρῬίθοθβ, γοῖ 8.0 αθβίϊηβα ἰο α16 

δι ῬϑΌΡΕοΥ. [66, ΜΏΪΟΏ 80 οἴθηῃ ρὸ ψι ἢ δχίσθιηθ ρουθυΐυ, οἡ {Π6 οἴου Ὠϑῃηά, 

816 τορδΙᾶρα 8.5 ΟἸΏΘῺ5 οὗ ψϑαῃ. 186 δῃηοϊθηῦ γὰ]6 ὑμδὺ ““ὯθΘ ψἘΏΟ ἀγθϑιὴβ ἢΘ 

δαί Ἰοὺ ἃ ὑοοίῃ 5881] Ἰοβθ ἃ ἔγ16ηα 501] ὨΟ]ΔΒ 108. Ρ]866 ἴῃ τηοᾶθυ ΟὙΘΟΚ 

ΟἸΘΙΤΟΙΏΒΏΟΥ 885 1 ἀοθ5 ἴθ 86 οἤδρ- ὍΟο 5. οὗ τηοᾶθτῃ ΕΠ σΣΟΡΘ. 8866 ἸΨ]ΟΥ, 

Ῥγίηιϊεέίυς Οὐϊίωνοα, γΟ]. τ. Ῥρ. 122 [01]. Τὴ6 ἄγθᾶσηβ οοῃοουῃϊηρ ὑΥθαβαγο- ΤΟΥ 6 

Δ1Θ ρογθυμθᾶ ὈΥ [ῃ6 5Β81η86 ΔῊ ΟΥ̓Ἠ ΒΘΟΥΘΟΥ ἃ5 ἴῃ Βουΐπογῃ ἀτθθοθ. ἃ Ὀσγθᾶθῃ 

οὗ ἰμΐἰβ τὰ]6 ἰίνοϊνοα 86 ἰτϑδηβίοσσηδύιοῃ οὐ μ8 ὑγθαϑαγσθ ἰηΐο οοϑϊβ. Οὔ. 

Ὗ. Η. Ὦ. Βοιβα, “ΕἸ Κ-ΊογΘ ἴσοη 6 δοιύμοση ρουδαθδ, ἴθ Εοὶζκ- ΠΟΤΕ, 

σαμο 1899, Ρ. 182. ΤΏΘ ἀγθᾶπὶ οὗ ϑαίυγαδν ηἰρσρῃΐ τησϑύ σοὴθ ὑγὰθ ὈΘίοσο 

Ξυμαδν ΠΟΟΏ. 
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ὍὈ6 οὐύϑίηθα ὈΥ ὕῃ6 ἰο]] ον ηρ ΒΡ ]6 Ὀαὺ ΘΠ οδοίουβ τηϑὺῃοά : 
ΤΆΚΘ ὑΏγ66 [ν6 ἤβῆ85 δηα ρίδοβ ὑῇθιω 1ῃ ἃ ΤῸ ΡΟ ἃ ρτἹάϊτοη 

ΟΥ̓ΘΥ 88 ἤγτθ. ΙΏ1]6 ὑμ6 ἤβῃ88 ἃγα ὈγΟ]]ηρ, 10 ὉΠ ΘΠ 1 ὑπ ΓῊ5 
ΜΙ ὕνγο 5118] βῦιοἰ 5, σθρθδύιηρ Ὁ018 Ἰησοϑη δι οι : 

“Α5 [656 Π8ΒΠ685 δΥΘ Ῥϑῃθηρ, ΘΥ Θ ἢ. 50 ΤΔῪ Ὁῃ6 τἸηϑιἄθῃ Μ ΒΟΤΩ 

1 ον ρϑηῦ ψ} Ὁ ἸοηρΊηρ " (Ὅπως λαχταροῦν αὐτὰ τὰ ψάρια 
ἔτσι νὰ λαχταρήσῃ κ᾽ ἡ νειὰ π᾿ ἀγαπῶ). 

θη (ἢ 60 8186 ὑπογουρὮ Υ ομδιτθα, ρουσπά ἤθη 1ἢ 8 ΠΟΥ ΑΓ 
δια σϑάπορ ὑμθτῃ ο πα ρονάθυ, οαὖ οΓ ψΏΙΟ. σοηοοοῦ ἃ ρούϊοῃ 

8η6 θη δῃαθανοῦγ ὕο πηϑῖτθ ὉΠ6 τηδ]᾽α ἀγῖηκ οὗ 1. 

Μοίζ- Μοαϊοῖγο. 

Βεϑιάθβ ὕἢ8 οἤἤοΙ8] ορθγδύιοηβ, νυ 10 ἢ Δ’6 ρϑυοσιηθα ὈΥ {86 
ΤΘΟΟΡΏΙΖΘΟ 10] ]Βύθιβ οὗ ὑη6 Οτοβοθηῦ δῃὰ οἵ ᾧῃ6 Οὔοββ, ὕῃ8 

Ῥϑδβϑηνν ἤδγνΘ ΓΘΟΟΌΪΒΘ [0 ἃ σΟΟα ΤΩΘΗΥ͂ ΘΧΡΘαΙ]Θηΐβ οἢ ὕΠ61 ΟὝΤΩ 

ϑοσοαηῦ. ΑἸ διηϑύθαγ τῃϑῦῃοα οἵ οατηρ' Π1]1ἃ ΘΟ Ιϑιηΐβ, Βα ἢ 

85. 5.701] 6 ο᾽δηα5. δηα ὑΠ6 |1|κ6, 185 ὕο ψυϊῦθ 8 ΘΧΟΙΟΙΒΤΩ---ΘΗΥ͂ 
Ῥᾶβϑαρα ἴγοιηὴ ὕη Β10]6. ψ1}} ἀο---ἀροῖ ὑπ 6 ρδύιθηῦ β οἤθαὶς οΥ 
ὭΘΟΚ. 

Αὐ (ὑδνδιϊα 1 ννᾶϑ 5ῆονη 8 οἷα τηϑηυβουιρῦ οἵ 8 Νοῖν 

Τοβϑύδιμθηῦ. 1Ὁ βθϑιηθα ὕἤο ἤδνθ Ὀθθὴ υὑβ8θ0α ἃ στοαὺ ἀθ8]. Τὸ 

ΤῊΥ͂ σομμμηθηῦ ὕο ὑῃαὺ οἴδοῦ, ν ᾿οβύβϑθϑ ΘΔρ ΤΥ ΥΘΡ]166 : 
“ΟἹ γοθ8, νγ ᾶνβ Ὀθθῃ ἰθῃσϊηρ' τ οαὖῦ ἃ ἰοῦ. 

“0 15 ἃ ΡΥ 80 ΠΘΠΥ͂ ΡᾶρῸΒ ῃᾶγνβ θθϑῃ (οτη ουὔ, [ τϑιηδικοα, 
“ἸΠΠαῦ οου]Ἱάῃ Ὁ Ὀ6 μοΙρρα. Ὑοαῦ οδη ὕ 86 ὑῃ6 ἰβᾶνϑϑ, 0}1688 

γοῖι ὕθδυ ὑπθι Ὁὰΐ,᾿ 8 ΘΙ Ὡδῖνθ ΔΗΒΉΘΥ, ἃ Πα 1ὖ ΘΠ ρὨὐθηθα 
6 Οἢ πῃ τῃθϑηϊπρ' οἵ ὑῆ6 ψογὰ “86. 6 φᾶνε οἵ {ῃ6 

ΤΩΘΠ ἈΒΟΥΙΡὺ ὝΘΥΘ π866α ἃ5. ὑδθ ἰϑθᾶνϑϑ οἵ ὑῃ6 ἰθιηοῃ-ἴγΓ6 6 ἅτ 866 
(ῸΥ γθα θη] ΡΆΓΡΟΒΘΒ, ὑμδῦ 15, ΟΥ̓ Βοδκίηρ' ὑπθιῃ ἴῃ ψϑύθυ, δηά 

θη ναβῃϊηρ ἢ 6 Δ1]}1ηρ' ραγὺ νιῦ 0.6 1166 ὑῃθυθοῖ, οὐ ἀπ] ΚΙηρ' 
᾿Ὅἢ6 ἰαύοΥ 

ΤᾺῖκο ῖτα ὑπμᾶὺ τοοῖς ὑῃ6 ἀοούοι᾽ 5 Ὁ1]], 
Απα βιννδ]ονθα 10 Ἰηϑῦθδα οὐ {ῃ’ 91]}.1 

ΤΘ οἤδτη οἵ 088 γρα διὰ ψῃϊ6 (ῃτθδα 86 τη 3Ρυϊηρ 88 

ΘΊΤΘΘαΥ ὈΘΘη Ἰηθηθοηθα, Τύ βῃου]ὰ ΡῈ δάάθα βϑῖθ ὑμαῦ ὑῃ6 

1 Ἡιπιαϊδγαβ, ῬατΕ 1, Οδηΐο 1. 

18---2 
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ΒΘ1η 6. δΔΙη]οῦ 15. ΘΟΠΒΙἀθγθα ὨΙΡΏΪΥ οἰποδοιοῦθ δρϑιηδί δρΡΌΘΒ, 

ἔδνϑυβ, ἃ βϑη-ϑύσοκοθ, Τὴ Ῥυδοῦϊοθ 15. ἰθὺ ΨΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΤΊΟῊ 
ϑιηοηρ ὑῃ6 Βυββίδηθ ΨΠηΟ Βοιηθίτηθθ 1856. ΘΓ Ϊγ ἃ. Κηούϊθα 

{ῃγοϑά, βουλθῦτηθϑ 8. Βκθιῃ οὗ τϑὰ ψοο] νγοπηα δουαῦ {ὑπ δύτὰβ δα 

Ἰ6ρ8, ΟΥ̓ Ὡ]Π6 ΒΚΘΙῚ5 ἰββύθηρθα σοὺηα ὃ ο}11᾽ 8 ὭθοΪς, ἃ5 ἃ ρυθβουνδ-. 

ὑϊν8 δρϑιηδῦ βοδυϊδύϊηδ ΤῊ6 οῆοδου οἵ 688 ὑϊ6βα οὐ Κποίΐθα 

ΘΙ, Ϊ]οὺβ ἀθρθμαβ ἴοὸ ἃ ρυθαὺ θχύθηῦ ροὸρ ὑπ τηϑρΊοϑ] [ΌΓΟΘ 
οἵ ὑπ61 ΚηοῦβιΣ ΙΒ 15 1]ὰυβύταῦθα Ὀγ ὑΠ6 νϑύὺ πηροτγύθηῦ ρϑτύ 

Ῥίαγϑα ὈΥ͂ ὑμ6 “ὈΙπάϊηρ᾽ δηα “ἸΟΟΒΙηρ᾽ ῬΤΟΘΘ5865 ἢ ῬΟραΪδΥ ΤηΔΡΊΟ, 

δηα ὃν ὕΠ 6 ῬΓΟΙΏΙΏΘΏΟΘ οΊνΟΩ ὕὅο ὕπθβθ Κηοῦβ ἴῃ 0Π6 ΤΩΘΙΥΙΔΡῸ 

ΟΘΥΘΙΊΟΏΙΘΒ. οἵ ὕῃ6 Μδοθαοῃίδηῃ ῬθδβθϑηίΥ αἀθβουι θα. ΘΙ βον ΠΘΥΘ. 
Απούμου ροιϊηΐ τϑἰαύϊηρ' ὕο ὕ}158 ϑιηα]οὺ 8ηα ἀθβθυνίηρ αὐὐθηθ]οῃ 
15. Ὅπ6 ἰδοὺ ὑμαῦ ἰὼ Μϑοθάομιδ 1Ὁ 15 ΘΒΡθοΊΠ Πν αϑθα ἀαγηρ ὑΠ6 
Ἰηοη ἢ οἵ Μαγοῖ, ὑδαῦὺ 158 10 ΘΑΙΥ ΒΡΠηρ. ΤῊΙΒ οΟἸΤουτηβύθηοθ 

οομπηθούβ 1 ΜΙ ὑἢι6 οὔθ Βρυρῦα8 οὈβθύνϑηοθβ ἀθα]ὺ ἢ ἴῃ 
ὃ ῬΥθνΙοὰΒ οπδρύθι, δϑη 4 ραυθοα αν σι ὑΠ 6 οὨ1] αγθιβ Β'ϑαβῦ οἵ 

{π6 Βουβα, ὕμ6 οὈ]θοῦ οὗ πψβϊοῃ ἰὉ 15 ὑο νψατά ΟἹ" βου] ηδ. 
Α ρεϑοίιοα ποὺ Θοῃῇηθα ἴο γοπηρ ΡΘΟΡ]6 18 τϑϑοσῦθά ἴο ὉΥ 8} 

ὑμοθθ ψῆο βαβον ἔγοτῃ τὉ.6 ἰγυιαῦηρ [0018 τοα Ῥιτηρίθβ, ψ ιοἢ 

Ὀυγϑὺ ἰουῦἢ ἀροη {86 5ιη τη ἢ 6 αορ-αἀδγ8 οὗ ἃ Βου ΠΥ ΒΌΙΏΤΏΘΓ. 
ΤΉ Θ86. ῬΙΠΡ]65. 86 Κῆοόμν ἃ8 λαγαγθέ δῦὺ Μ6]ΘΗΙΚ; οἰβθνῃθ 6 ἃΒ 

δροτσίδια. Ἐ6]16Γ ἔγομ ὑῇθυῃ 15 Βουρῦ Ιῃ ἃ ὙΘΥΥ͂ αΌΘΟΙ [ΔΒὨΙΟΠ: 
ὍΠ6 5. ΗΘ ΥΘΥ, τη 816. ΟΥ' ἔϑιηδ]θ, ὕθρδτΒ ὈΘΙΌΓΘ ΒΌΒΣΙΒΘ. ὕο ἃ ΙΟΠΘΙΥ 

Βροῦ, ΏΘΙΘ ὉΠ 6Γ6 15 ἃ αυϊησθ-χθθ, δηα, βύϑη Ἰηρ' δ κθα Ὀθηθδίῃ 

1τ.5 ὈουρΡΉΒ, Ῥγομοῦμ 65 ὑῃγθ6 {1168 ὉΠ 6 [Ὁ] Ιηρ' ουτηαΪδ: 
“1 ψϑηῦ ἃ τηϑη 8πη6 ψδηὺ Ὠϊτη δῦ οῃοϑ "ἢ (Ἄντρα θέλω, τώρα 

τον θέλω)---ἃ Ῥῇγαβθ ψΏ]Οῇ ἢὰ8. Ῥᾶβθθα 1ηὔο ῬχΟΥ ΘΙ, ἃρρΡ]16α ἴο 
ῬΘΟΡΙΘ ΨΟ Ψ1}} ὈΤΌΟΪΚ ὯΟ αδοἰδΥ. 

ΤΉΘα ὉΠΘΥ ῬΙΟΙς ρ ὑμοῖν οἰούμθβ 8δηα ψα]κ οὔ ἔουὺν Ῥ8068, 
γι ὐποιὺ ἸοοΚιηρ Ὀ80Κ. Ηδνιηρ τϑϑοῦ θα ὑμαῦ ροϊηῦ, ὑΠ6Υ βῦορ 

8 ἀγθβθ. ΤῊΙ15 τηυϑὺ 6 ἀοηθ ὕῆγθθ αἀδὺβ 10 Β.ΘΟΘΒΒΙΟΏ.ἦ 

1. Βα]βίοῃ, ϑοηρ8 ὁ7 ἐπ6 Πιιβδίαν, Ῥδορίο, Ὁ. 888. 

2 Οἱ [88 Βυδ]θοῦ οὗ “ Κποίβ 85 δτωυϊθῦβ 566 ὁ. (. σον, Τῆι αοϊάογι Βου}, 

ν0]. 1. ΡΡ. 398 [0]]. 

ϑφ, βία, ῬΡ. 40---42. 
4 ΠῚ ζοΥυγλ 18 Θρ] ουϑᾶ βϑϑίηβ ἰο βαρροβύ ὑμαὺ ὑπ Θθυθυ ον 88 δῦ ΟἿΘ {1116 

Θομῇποᾶ ἰο ψοιλθη δίοηθ. 1ῃ ἰπδὺ οἂδθθ {86 ουδβύοῃηῃ οϑῇ Ὀ6 ὀοηπροίρα ψ] 

ὨΠΙΠΘΙΟΤΙΒ ΒΙΤΏΪ]8 1 Θαβίομαβ ρτθνδιθηῦ [ἢ γυὶοὰβ ΘΟΟΙ Χ 165 δ ἃ ΘΧΡΙ δι πΠθα 85 ΟΡ 

ΠΟΥ οὐἱρῖη ο ““(86 ὈοιἸθῖ οἵ [86 ἔοι 15] ρ ῬΟΥΟΥ οὗ {Π6 ἔχθθ βριγυυ." ΕῸΓ 
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ΤῊΘ γογϑῦϊο “ [ΟΥΟΥ Ῥ8ΟΘΒ ἢ" ΤΘΒΡΡΘΔΙ 1ἢ ἃ ΤῸΟΙΡΘ ἃρϑίηβῦ ἨῸ 
1685 δὴ 1}} ὑπϑη ᾿ιρηὐπίηρ. [0 15 Ὀο]Ιανθα ὑῃϑὺῦ 1 οπθ βύσαοϊκ ὈΥ 
᾿Ἰσηθηϊηρ 15. Ἰπητηθαϊδύθ! Υ τθιηονθα τοῦ ὑμ6 βροῦ, ἤθγθ ὑῃ6 
ϑοοιαθηῦ Ὀ6ΐ86}} Ὠϊτη, ἴο ὕΠ 6 Ῥγθβου θα αἰβύϑηοθ, ἢ8 ψ11}] Τθοονου. 

Αὐ Οδνδ}|ὰ 1 σϑῖὴθ ϑοοθβ ἃ οὑτα οἵ τῇῃθαυτηδθϑβιη ὈΥ ὉΠ6 
βϑῃα-Ὀαῦῃ. ΤΏΘΥΟ 15 ἃ βροῦ ἃ [1{0|6 ΨᾺΥ ἤοτη ὑῃθ Ῥθϑοῖ, ὕο 

ὍὉπ6 φοαϑὺ οἵ ὑῃθ ἴον, σι δια 16. [ῸΓ 105 ΠρῺὐ οοἰουστ. Τὺ 15 

ὃ Ῥϑύοῃ οἵ Ηπ6 γϑ)] 5 β8η6 ψν 101} ἰοΟ ΚΒ ΘΙ τασοῦῇ 88 ὑΠΟῸΡῊ 

᾿ὖῦ Οὔθ6 ψὰ8 η6 θα οὗ ἃ β8]ῦὺ ροῃπᾶ, νῇοβθ ψαῦθιβ ἤδνβθ Ὀθθῃ 

ονδρογαίθα ὈΥ ὑῃ6 βϑᾷᾶῃ. Α ἰοοϑ] ἰθβρθῃαᾶ, βονγθνθυ, ϑΒΟΥ 065 ὕο 1ὖ 

8, ΠΙΥΘΟΌΪΟΙΒ ΟΥ]ΡΊΗ. 
Τὴ ο]α θη {Π1Ὴ68, 1 18 5814, 676 νγαὰβ ἃ Βῃθρῃθσα ψὴο Π8α ἃ 

ἤοοκ οἵ Ὀθδαῦα] γϊῦ6 βθθρ. Ηθ οποβθ τηϑθ ἃ νοῦ ὕο 580" ῇῆο 6 
Οη6 οὗ 15 5Βῆ66ρ, Ὀαὺ ἢ6 ἴβι:]6α ὕο {Ὁ1Π] 1ι0..0 Τὴ σοαβ ἴῃ ὑῃ 6} 

τύ σαι θα [ῸΓ δὴ ΟΡΡογύαΙΥ οἵ ῥὈᾳ]ΒΏ]ηρ' ἢ]η), 8η6 [185 

ΒΟοΟὴ Οἴουθα 1156} Ομθ ἤμπθ δθουῃοοῃ, 88 ὑμ6 βϑῃβρῃογα βύοοα 
ΟἹ ὑμαὺ βροῦ, ἰθμαϊηρ 18 θυ] ψ1ῦ6 ΒΏΘΘΡ, ἃ. τιοηϑίτουβ 

αν ΤΌ86 ουαὐ οὗ ὑπ 568 8η6 βυγϑι]ονγθα ἊρΡ θοῇ ΒΏθρμῃθια δῃὰ 
ἤοοκ. Τῇ βροὺῦ 85 δύϑυ βίποθβ γϑιϑδίηθα ΨὨ1ὺθ, δὴ Ὁ. 6 ἤΠοοῖς 

ὙΘΙΘ ὑγϑηβίουιηθα Ἰηΐο ἤθθου ψῃϊῦ86 ψανο]ούβ, ἤθη66 ς8116α “Βῇθαρ᾽ 
(πρόβατα) 3 

ΤῊΘ ϑροῦ 15 πον ΚΠΟΜῺ 85 ἴη6 “106 σϑδηα᾽ (08116α ΔΑ σπρος 

“Ἄμμος Ὀγ ὑῃ6 Οτθοῖζβ, β1α8 κοοην ὈΥ͂ ὕὉπ6 1 ΓΚΒ) δηα 18 Βα ρροβθα 

ὕο Ῥόββθ88. ἤθδίησ νισίθθβ. ῬΘΟΡΪΘ βυβουηρ ἴτοπὶ τα Πλδ διὴ 

816] ὈΔΥΔΙΥΒΙΒ 816 σαγθαά 1 ΟἹ ὕΠγΥ66 ΒΌΘΟΘΑΒΙγΘ ἀδΥ5 ὕΠΘΥ ρῸ ὕῃθγ 

8η ἃ ὈΌΤΥ ὑπθιηβοὶνοθ ἊΡ ο ὑῃ8 νγαιβῦ 1θ ὑδθ βϑῃα. [ὶὴ ἰδοῦ 
“ἌΝ 16 δ'δμα ἦ οἵ Οδν8}}ὰ 15 ααϊῦθ ἃ [5 Β1οηϑ 16. θυ τϑβοσύ, 

ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ δλοπρ τὴ 6 ΤΌΤΚΒ οἵ 86 το ἢ 8 Πα ΘΗνΙΤΟΏΒ.ὅ 

1Ππ5ὐγϑύϊοηβ 5686 4. α. Εταζου, Τὴ6 αοϊάοη Βοιρῆ, νοὶ]. τ. Ὁ. 195. Οπ μα οἰ θυ 

δια, νἱονγθα 85 ἃ οαΥ6, 10 Δ ὺ 6 Θοτμρδιθα ψ1 ἢ (6 ψΙαΘΙγ-Βργθδα Ῥγϑοῦιοθ οὗ 

ἰγϑηβίουσιηρ 1118 ἰο ἴγθθβ ἀιβουββθα ὉΥ ΜῈ ΕὙΎΘΖΘΥ, ΝΟ]. 1π|. Ῥρ. 26 10]. ὙΠῸ 

Ἰπ] πούϊου ἀρδίηδύ Ἰοοκίηρ Ῥϑοὶς ΒΒ ΤῊ Ρ878116]5 ϑιποηρ {6 ΟΆ5685 οἰὐθα Ὁ 

ΜΥ ΕὙἼΆΖΟΥ. 

1. ΠῊρ ἐφ 1{}1655 ΒΡ γα ΔΡΌΘΔΥΒ ἢ ἃ ΡΘὨΙ5ἢ βύουυ. ΤῈῊ6 ῬΙΌΙ1Β6 οὗ 8ἃ ἰδ 

15. βου τηϑᾶθ ἰο Μϑγοῃ, ψῆὴο σχϑύθῆρθθ ὨΪ)56]1 δἔου 5. Ὁ ῬοΟΥσΟ Ωρ ΏΥ66 

δ Υ5 ἔγοιῃ ΑΡΥΊ], 5660 1, Τα νταβ, Ῥεαίπεν 1,076, Ὁ. 21. ᾿ 

2 ΟὟΥ “ΜΕ ὨΟΙΒΘΒ.᾽ 

3. Ορ. Μῃ Τοζϑυβ δοοουῃηῦ οὗ [26 581Π16 χηθίμοα 88 ρυϑούϊβθα οὐ Μουῃὺ ΑἴΠΟΒ, 

Ποδοαγ 68 ἴῃ ἐπ ΗἸἰσμϊαπαάβ οΓ 1 γ κεν, ΝΟ]. τι Ὁ. 78. 
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ΤῊΘ οὐΓ6 Τϑοοιηχηθησθοα ὈΥ {Π6 [ο]Κ- Ῥῃγϑιοῖϑη ἴου ὕμ6 Ὀ1ΐ6 οὗ ἃ 

τηϑα ἄορ 15. ὕο ΔΌΡΙΥ ἴο ὑῃθ ψουπά 8 ὑυ οὗ μαὶν οαὖ οἵ ἔτοτῃ ὑῃ6 
αορ' ὑμαῦ 10 γου. [Γἢ1Β 15 ἃ Τ6 110 οὗ [ῃ6 δποιθηῦ δα οἤσ6 ψγου]α- 166 
Ποιηοθορδύμῃιο ἀοοίγιηθ, ΔΟΟΟΥ Ἰηρ' ὑο  ΒΙΟἢ (Π6 οασδο ὑΠδὺ ργοαπορα 
ὕΠ6 ϑυῖὰ δὴ 880 οἤἴαδβοῦ 105. συγ (ϑυηνζία βιηυίζίθιιδ ομγαγιγ). 

Τὺ 15 τηϑῃὐοηθα ἴῃ ὑπ86 Θοδησιηδνίδῃ Εἰ αα “)ορΒ ἢ81 [6885 

αορ᾽β Ὀ1{6,᾽ δηα 1Ὁ αἰδὸ ΒύγνΙν Θ5 ΤῺ Ὁῃ6 ΕἸ ΡΊ]Βἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ “ἃ ΠΔΙΓ 
οἵ [ὴ6 αορ' ὑμαὺ Ὀ1 γοι," δἰ πουρἢ 108. ΟΥἹΡΊΏΘΙ ΤηΘΘΠ] Ωρ 15. ὯῸ 
ἸΟΠΡῸΓ τοιηθιοσθα Α Ὀ]δράϊηρ οἵ 6 Ὥοβθ 15 βίορρϑα ὈΥ 8 
Ἰατρθ Καύ ρ]δοθα οῃ ὕπ8 πᾶρϑ οἵ {ῃ8 βυβοσυυβ ἤθοῖκ. 52 Τὴ Βαββια 

086 Β ΗΌΥΘΡ συᾶβρ8. ἃ 6 Ὺ 1 θϑοῇ ἤδη, οὐ ὕπ6 Ὀ]οοα 18 8] ον θα 
ἴο ἀτὸρ ὑβγουρῃ ὑπ6 δρογύατθ οἵ ἃ Ἰοοῖβα ρϑαϊοοῖ---ἃ ργϑοῦϊοθ 
σοπηθοίθα ὈΥ τηγὑμοϊοριϑίβ ψιῦβ 086 ψουβρ οἵ όρν ὑῃ6 

Τῆσπαρ-οα. ΤῊ ΚΟΥ οὐγθ 15. ποῦ ΚΗ 1ἢ 15 ΘΟΟΠΥγΥ 
8,150." 

Α 51η28}} νψδρῦ, γν ΒΙΟἢ βου θυ 65 ΔΡΌΘΘΙΒ. Οἢ ὑπμ6 Ἰονοσ ϑυϑὶα 

δ ψ Β1οΠ,, ΠῸΠῚ 105 5806, 15 Κπον 885 ἃ “0016 σταῖπ οὗ Ὀαι]ογ᾿ 
(κριθαράκει οΥ κριθαρίτσα), 1ῖ56 ουτοα 1 δοϊηθοηθ Ὀθδυϊηρ ἃ ΤἈΙΘ 
ὭΘΙΏ6 ὈΔΓ ΚΒ αὖ 1ὖ 1Κ6 ἃ ἀορ'ὅ 

Νούιηρ' 5ΒΠΟΥΒ ΤΏΟΤΘ ΟἸΘΑΙΙΥ ΠΟῪ βύγσοηρ' δια σϑηθγαὶ 15 ὑ8 6 
σον Ιοὔϊοη ὑμϑύ ΡΠ βίο] δι]ταθηΐβ ἃγτθ ἀπ6 ὅο ΠΟΏ-ῬΉΥ51081 οδ 8685 

ὕμδὴ ὑμ6 ἰδοῦ ὑπμδαῖ ἴῃ ϑυϑίθιηδθις ὑγθδύϊδθϑθ ἢ [Ὁ] - Πα 161} 6 
ΘΙΏΟΏρ' 6. ὈΥΘΒΟΙΙ 66 ΤΘΙΏΘα168 816 ἔγθααθηὐΥ Ἰπο] αα θα ΡΓΘΥΘΙΒ 

διηἃ βρ6 115, ΤῊ ἰο]] ον ηρ ΓΘ ΘΧΘΙΏΡ]65, θυ! ν τγϑηβίαύθα 
ἔγοια ἃ ἰαὐϊοσθα οἱὰ ΜΙ. σ ῇ]οἢ 1 ορύϑιηθα Ἰὴ Μϑοθαοη]δ. 

[75 Μοαϊοαί Τγοαϊίδθ." 

ΤΏΘ ἃῦονθ 15 ὑῃ6 τηοαθϑῦ {1016 οὗ ὑῃ6 Μῶ. ψ Ὡ]Ἰοῇ 15 αδύθ]θβϑ, 

ΠΔΙΏΘΙΘΘ5, ηα ΘΏΘ]Θ55. δἧο ΤᾺΥ 88 6 ΧΙ ΙῺΩΡ᾽ 15. ἃ ΟΥΘΙΊΟΙ οὗ 

866, 6 ἀοσαϊηθηΐ ΒΘΘΙῺ5 ἴο ὍΘ ὕῃ6 ψοῦκ οὗ δὴ οιρῃίθθηίῃ 

1. ΤΌ]ΟΥ, Ργίηυϊυς Οπΐξιγε, ΝΟ]. τ, Ὁ. 84. 

2 ΤῊῺΒ β8η8 ΘΌὍΣΘ 15 υβοᾶ 1 Ατηργῖοδ, 566 Μδηιοίτβ οΓ ἐδ Αγιογίσαῃπ οὶ- ΤΠΟΥῸ 

δοσίείμ, ν0]. τν. Ὁ. 99. 

ὃ. Βαϊβίοῃ, ϑοπθ8 οἵ {6 ἰμβϑίαῃ Ῥοορῖοσ, Ὁ. 96. 

4 ἘῸΣ ““ΒΌΡΟΥΒΟ ]ΟΠΒ ϑουίύ ἀϊ568. 565 δηα ἔο1]ς γα θα] ο1 6 σΘΏ ΘΓ Ά1}}Υ1 ΕἸ ρΙ Δα, 

5866 ΤῊ Βοοΐ; οΓ θϑαμ8, νο]. τ. ῥ. 782. 

δ Α, Δ. Τουσίου, "Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ρ. 70. 

6. ἘῸχ {ῃ6 οΥἱρῖηΑ] αὙὐϑοὶς 8686 Αρρϑῃᾶϊχ 11]. 
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ΟΘὨὔΌΤΥ ΒΟΙΌΘ, ἡ Ποβ6 Ἰἀθηὐύν, ὨονΘνΟΥ, ἢ ὕπ 6 ΔΌΒθησΘ οἵ αἰγϑοί 
ΘΥΙάθῃοθ, τη αϑῦ ΓΘΙΏΘΙ 8, ῬΓΟΌΪΘτ ἀηβοϊνθα 8ηα 1η801}]16, Βαῦύ 
7παρΊηρ' Ὀν οογύδι ἢ ροϊηὺβ οἵ 5: πη] δυιῦν θϑύνθθῃ ὑΠ6 Ὠδηᾶ οὗἉ {ῃ 68 
Ῥγοδθηῦ δηα ὑπμαῦὺ οἵ δῃούμου ΜΆ. οἵ ἃ βι π1180 πδίαγο, Ὀοαηα 1ἢ 
088 βδ1η6 νοϊαιηθ, 1 8ηὶ 1η0]1η6α ο αὐἰτιθυῦα ᾿ὖ ὕο ὑπ6 δαύδου οὗ 

068 Ἰἰαὐου, ῆο ταν θ8}8 185. ἤϑῖη6 ἴῃ 8ῃ Δρο]ορθϑῦϊο ῃούθ δρρθῃαθα, 

ὈνΥ ννΑΥ οἵ ροϑύίαοο, ἂῦ ὑῇβ δϑῃὰ οἵ 18 ψοῦῖς; “Βδῃηὰ οἵ 

Οὐοηβύδηυηθ ΒἸΖΙοῦϊ, ὈΥ ὑγϑᾶθ ἃ ρῃγβιοῖδη. [1 δυρῃὺ 6 ψΥΟΩρ, 
1 ὕὍ68 ὈΟΟΚ, βοὺ ιὖ τιρῦ, Δηα στϑῦ γΟῈ [ΟΥΓΡΊΘΏΘΒΕΒ ὕο Π16, ἃ5 ὕο 

Οη86 0 15 Ἰσῃογϑηῦ οἵ 6 βοῖίθῃφθ οἵ 5. οσῃ ὑγχϑᾶθ. Βθβιάθ5, 
1 ν88 ἃ ὈΘΡΊΠΠΘΥ ΜΏΘΩ 1 συοίθ 10. 1 

Το ΜΆ. ὈθρΊηβ σι ἃ ΤΘΟΙΡΘ [ΟΥ̓ 516] βββΏθθβ. ϑδγϑ ὕΠ6 
ΘΌΥΠΟΥ: 

1. “ὁ σχῇῆο ψΊθμοΒ ο ψϑύοῃ δΔηα οῦ ἔδβὶ ΒΙΘΘΡΥ : ὑβεῦθ 1ἰβ ἃ δϊτὰ 

ὨΔΙΩΘα ΒΡΘΙΥΟν ; οἵ ὑ815 Ὀϊρα ὑῃθ6 θυϑβ, δῃα ὕθ6 δυϑὴ οὗἉ ὕ88 οὔτ, δπά οὗ ὕΠ 6 

[δίαπα] ἸΠκον δα, σὰ θυ ἊΡ ἴῃ Μϊῦθ Ἰίηθη δα 16 ὑπο ἤο μ15 υἱρῦ 
8ΙΤΩ, δ ἢ6 5881] ποῦ 6 βθθργυ." 

ΤῊΙ5 15 [0] Ονγθα ΌΚ ῬΓΘΒΟΥΙΡΌΟΏΒ, ΤΠΟΓΘ ΟΥ 1658 ἀπο  Θη ]ΟΉ8], 
ἴΟΥ Ὁοοῦ-οἸθδῃ]ηρ', ὑοούῃϑομθ, σσοπηά8, βύοιηδοῃ-ϑοὴθ (10, 508]- 
806) ρϑίπβ ἴῃ ὑῃ6 δάοιηρῃ, οἰ] Δ ΟΙγίι, Πθϑάθομο; ἴον ἀτινίην 

ΘΙΥΤΘΥ ΟϑύθυΡ! 1878 ἴγοτ ἃ ρΘΥΘΗ ; ἴῸΥ Ῥ8]ὴ 1ῃ 8 Τηϑη᾽ 5 ὈΟΟῪΥ͂ ; δηά 
ἴου ὉΒιγϑύ. 

ΤῊ 6 οδύθυρ δ ΤΘΙΏΘΑΥ 15 Ομδγϑοίθυιϑοιο δὴ ἄθβουνϑδ τὸ- 
Ῥτοάᾳοίιοῃ : 

9. “οῦ {86 ομδϑίηρ οὗ οδουῬΙΠΔΥΒ : ὕδκθ 3. οαύου 1 ΠΔΥΒ ροχα ὕΠ6 σΑΥάΘΗ, 

δ ]ζο δῖβο ἔσο [1] δῃὰ ξατηϊραῦθ 6 ρϑιᾶάθῃ οὐ ρϑῦκ, δῃᾷ ὕΠ6 7. Μ11} ρὸ ἄνδν." 

Νοχῦ Θοιηθ85 ϑῃούῃ οι". ῬΥΘΒΟυ θύοι ἔογ ὑοούῃϑοῃθ : 

12. “Τὴ {6 ονθηῦ οὗ ρῬϑῖῃ ἴὴ Ὁ.6 ὑθϑῦῃ γϑίτο 815 βίρῃ, δ8η4 ρ᾽δηῦ ὑμ6 

Ἰκητίθ θοίογο μα δομίηρ ἑοούῃ, ἃμα β8ὺ ὅδ "ΟἿν Βδύμου,᾿ δηα 86 βυ ΟΣ 

ταυδὺ 58. ὑπ6 “Κι γεῖο δ᾽θίβοη. ἀμπα ψΏθη ὕμθ Ῥδὶη 15 φοῃθ ἔοι ὑ8ο σϑὺ 
ὑοούῃ, Ἰοὺ Ἀγ ραῦ 10 ἴῃ 8 Βροοῃά, ΠΟ υίβ6 ᾿ῃ ὑδ6 ὑμιγα, δηα, ὈΥ ὑπ σγδσβθ 

οὗ Οοα, ἢ6 ψ1}] Ὀ6 ουνρα,ἢ 

1 χεὶρ κωνσταντίνου ριζιότι" καὶ τὴν τέχνην ἱατρο[Ὁ}]" καὶ ἥτι σφαλερ᾽ εὔσταται 

ὀρθόσατε αὐτὸ και συγγνώϊμην}] μοι δωρήσαται. ὡς ἀμαθεῖς ὑπάρχων τῆς ἰδείας 

τέχνης τὴν ἐπιστήμην" ἅμα δὲ καὶ ἀρχαῖος [-Ξ- ἀρχάριος] εἰμὶ ὅτε τὸ ἔγραφα. 

2 ψυχόπονος. 
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ΤΉΘΓΘ [Ο]]ΟῪ ΥΘΟΙΡΘΒ [ῸΥ ῬΔΙ1Π8 1 086. Ὀ6]1Υ, ρῶ1η5 1ηὐθυμδ] 
δηα οχύθγῃϑι, δηα Ὁ νοιηυϊησ. ΤῸ ὑῃθϑθ θηϑαθϑ ὍΠ6. Βϑϑαϊηρ' 

“ ἘῸΓ Ἰοοβιηρ ἃ Τη8ῃ 8Ο 15 ὈΟΠα ΟΥ ἃ Μοϊηδη, ᾿σιῦθ: ἡ Ὀυὺ 6 
ῬΓΘΒουρυοη ἀο65 ποὺ δούμ! ]Υ ΟΟΟΌΣ {1}} Ἰαύθυ. [ηβύθϑα οὗ 10, γγΘ 
ἢθγΘ σοῦ ὕνχ2ο ΥΘΟΙ͂ΡΘΑ [Ὁ0Υ ἃρᾳθ: 

17. “Τὴ δὸ ονοηῦ οὗ δραθ- ἔθυου : νυῦθ ὍΡΟΝ Δ ΔΡΡ]6 ΟΥ̓́ΡΘΔ : “ΠΟΙΥ 

ΑὭΡΘ], ομβοβθὴ οὗ οὐὐν Τιογὰ οϑὺβ ΟἸγχΙδῦ, ψο ριϑϑιαθϑῦ οὐ ὰ ἀρπθ δηα ἔδυ ῦ 

ΒΘοΟΠάδνν [7], του δῖδη, ααδτῦδϑῃ, δα απουαΐδη, Ὀγθαὶς οὔ [86 ἀρτιθ-ἔδνοῦ ἔροτω 

[6 βογνωηῦύ οὗ Οοα 5ο-δηα-ὅο, 1η. ὑ6 ἤϑῖὴθ οὗ ὕῆθ Εδύμοι δηα οὗ {886 ὅοῃ 

ϑιηα οὗ 6 ΗοΙγ ΟΠοβῦ." 

18, “1 {86 ονθηῦ οὗ ἔϑυϑυ. αυούα!ϑη δηα θυ θδϑη : Ῥουῃα ρυθθ βον- 
ἐ15016, τηῖχ 1ὖ γι ἢ ὈΪ]ΘσΒΘα ψαῦον οὐ ὑῃ6 ΗοΙν ΕΡΙΡΏϑΩν ; βργθδα 1ὖ γψ6]], 

δια νγδύου 1ὖ, δα ψυῖῦα οἢ 086 ἢγϑῦ αἀδὺ δῦ ΒΌΠΤΙΒΘ ὌΡΟΩ Π1ΚΒ Υτἱρηῦ ΒΒου] δ᾽ 

“ΟΠ χδῦ 15. Ὀοσα ἢ ; οἢ 88 βϑοοπα ἀδὺ [ΠΚΘνν1567 ; 8150 1106 ΡΟῚ δὴ ΔΡΡΙΘ 
ὑμ6 Τυϊβαρίοη δηᾶ 0868 “ Βίδηα νγὸ [δι ν᾽} δα Ἰοῦ Ὠ]γὰ θοῦ 10 ἔαβύηρ," 

ΑΥ̓͂ΘΙ [686 ΘΟ ΓΘΟΙΡΘΒ. [ὉΓ Ῥγονθηθηρ' ὑπ6 σθηθγούζοῃ οἵ 

Ἰ160, ἴοῦ Και: Πγυβῦβ, [ῸὉΓ ΠΘι ΟσΠᾶρθ, δὴ βθνθαὶ οΟὔΠΘΓ 

ΘΟΙΏΙ ΟΠ Ιδ0Θ. ΘΟΙΩ]ΔΙ 5, Ὑ ΙΟἢ ἃγθ ἔ ον ὈΥ ὕὯ6 ῬΥθβΟυρ- 

ΠΌΣΗΣ 

95, “ΕῸΣ Ἰοοβίῃρ ἃ ΤΙη81 ΨἸΟ 5. Ὀοππᾷ :3 ἰδκθ ἃ Κη ὑμαῦ ἢδ5 

οογαχηϊυὐθα χηυτάθυ, ἀπ, θη ὑμ6 Ῥούβοη ΜὨῺΟ ἰβ θου μα σῸΘΒ ὕο Ὀ6α, ἰοῦ 
Βῖτα ῬΙδοθ ὕμθ Κη Ὀθύνψθθηῃ ΔΒ Ἰθρϑ, δῃηα οῸ ὅο βῖθθαρ. ἀηᾶαὰ ψΏθη ἢθ 

δ ἶκο 5, Ἰοὺ ἴτῃ αὐῦου ὑζθ86 ΜΟΤΑΒ : ΚΑ5. 0815 ἰζ 16 Ὧδ5 Ῥγονϑα ὀρ !]θ οὗ 

σοταμλὑηρ' τα Γαου, ἐμοῦ 18 ὕο 58 γ, οἵ ΚΙΠΠΙῊρ᾽ ἃ τηϑῃ, ΘΥ̓Θ 50 ΤΔΥ͂ ΤΠ] η6 ΟὝΤΩ 

ὈΟΟΥ͂ ΡΥονΘ οΒΡΘΌ]8 οὗ Ἰγίηρ ψΊῸ τὴν ΜΠ ; δηά μ6 ἔου ἢ 1165 πὶ μῖ8 
ψ]6.᾽ 

24, “ὙὙΠΘ ΟἿΘ6 αἰβούηθ Ὧ15 ψοαᾶρθα σὶρ σοθαΐψιθ μην ϑοογέο, ὕδκθ 
δέθγσι(5 πιο 8 διηυῖτί8 δέθγ 00 7}8 δοογέλ δ ὑπο υουσιυἢ ἐαταϊρῶΐθ ὑἢ 6 τηϑ Ἐ οἱού 65 

Βθογϑῦυ, δηα ἢ6 Ψ11] βὐγϑιρ ῦνϑυ οοηοθῖνθ δὴ ΦΥΘΥΒΙΟη. [Ὁ 61. []ἸΚΘυΙΒ6 
1ῃ. ὕμα νηΐ οἵ ὑῃθ γϑνϑυύβθ.ὔ 

2. “ΕῸΡ Οη6 ῬΟΒΒΘΗΒΘα οὗἩἨ ἀθιθοηβ ; ἰθὺ ὑῃ8 ΒΗ ΥΘΥ γθᾶν ὉΠ 6 οἸδηα 5 
ἔροση ὑμθ τηουδῃ οὗ 8. ἔβῃ, δῃα Ἰϑῦ ῃἴτα Ὀ6 ἔατηϊσαίθα σι ὑμθω, δηα Ὁ86 

αἀθιηοηϑ Μ]11} Η66 ἔγοσα Ὠϊτη.7 

Α βοιηθυγῃϑδῦ 51121181 ὑγοαύηηθηῦ 15 ΓΘοομη 6 η66α ἴθ Ὅη6 ρσοαῦ 

(ροάαφγα). 'ΏΆΘη ΘΟΙΩΘΒ: 

1 ΤΏ6Β6 816 [6 ψογὰβ ψΈΙΘῊ ῃ6 ἀθθοοη 5805 1ἢ [16 ρϑτὺ οὗ {π6 ᾿ατρν Κπόνῃ 

85 86 ΑἸΘΡΠΟΙΆ. 

2 φι ϑργα Ὁ. 171 Ὡς Ορ. δϑιδίοροιβ ἀοοατηθηῦβ ἴστοτὰ [ῃ6 Αοροϑὴ ὟΥ. Η. Ὁ. ΒουΒβθ, 

“ἘΠ Ο]Κ-ἸοχΘ ἴσοι [η6 ϑουθεῃ Θρουδαᾶθβ,᾽ ἴῃ ΕὈἰ- ΤοΥο, ὅπλ 1899, ΡΡ. 156 [0]]. 
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27. “ἘῸ} οὐγηρ [1] [86 ὈϊῸ6 οἵ Βοιρϑηῦβ δηα οὔθ ψ1]ἃ Ὀθαβύβ, δηα ὑῃδῦ 
ὉΠΟΥ͂ ΤῊΔΥῪ ποῦ ἐουοῃ Ὠϊτα, ποῦ θνθ ὑμ8 ἀορῃ, Ὀυὰὺ ἢθδο ἔγοιη Ὠΐτη : ρουμὰ 
ΒΟΙΤΘΙ δηῃᾷ [{], ἀραὶ βύγδίη [1] ὕμθιη ψ6}}, δηᾷ ὑμθη βυαθαν ψ] Ὁ8π6 0166 οὗ 
8.1, δϑηα γοὰ 588] γΤη8}}8],᾽ 

28, “7Ὸ Βιυοορρα ἴῃ βῃίηρ : ἰοῦ ὑμ6 ΗβῆΘΙ ΘΔΥ ΟἹ Ὠϊπὶ 58η6-Ηθϑϑ, 

ὈῬουπᾶ ἃρ 1 ἀοΟΙ]ΡΪΏ ΒΚίη, δηα ἨΘ 15 δἰ νγᾶγα Βα ΟΟΘΒΒ Ὰ].ἢ 

29. ““ΠῸ ῬΒΔΟΙΗῪ ΟὨΘ᾽Β ΘΗΘΙΏΙΪΘΒ: ψΥΙῦ6 ὑ 6 ῥβᾶϊτὰ “ Κηόψῃ ἴῃ ὁπαᾶ868,᾽ 

Ἰββοῖνο 1 ἴῃ ψδίθυ, δηα ον γΟῸ ΘΏΘΙΩΥ ὅο ΟΥ̓Κ Ὁμογθοῦ, δηα Ὧ6 Μ1] Ρ6 
Ῥϑοιῆρα.᾽ 

31. “Τηδῦ ψΔΥΪΔΥΘΥΒ Ττδὺ ἢοῦ ὈΘΟΟΙΩ8 ὙΘΑΙῪ : ἰθὺ ὑ 6:1) ΟΔΥΤῪ 1 ὉΠΘΙΡ 

Ὀ6] 5 ΟΡ ΘΒ. ἔροση ἃ ΟΥ̓ ΘΒ 1608." 

92. “ἘῸ} ἃ βίαι θα δηα ΕἸρὐθηθα τϑῃ : δῖ 8 ΟΡῪ οὨοϑύμαΐβ δηᾶ 
ΒΟΥ - Ὁ 15016 δα 3. ρΊθβθοα οἵ οἱ σψ]ηθ, δηα Ἰοὺ ἴση αὐϊηὶς ΠΏ ΘΟ ΘΘΙῚΥ δηα 
ἰαΐθ ; ψυϊύθ 8150 ὕ86 “1 Ὁῃ6 Ὀθριπηΐηρ ψἂβ 6 ψογα ᾿ ὈΥ ὑμ8 816 οὗ «6808, 

δια Ἰοὺ Ὠΐτὴ ΟΔΥΡῪ 10. 

34, “ἘῸΡ ἄρα: οαὖ 3 ΡῬίθοθϑ οἵ Ὀγοδα δηα ψυϊῦθ οἡ {π6 1ϑῦ “ον ὑῃ6 
Ἐδύμου,, ου ὕμ6 9ηα “Τὰΐδ ὑμ6 ϑοῃ, οὐ ὑμ8 ὥγα “ Οοταΐονῦ ὕ86 Ἡοὴν Ομδοβῦ. 

Αταθη. Αμπᾶ ψΏΘη ὕὍΠ6 ΒΊΟΥ Ωρ 8ηα ὕΠ6 ἔδνϑι σομασήθηοθ, ἰοὺ ὕἢ6 ρεϑθηῦ 

θυ ουτῃ 8 ρθηυῆοχίουβ ἴῃ ὑ8 6 ἤϑπλθ οὗ δῦ Τόομ ὑπ ΕὈΥΘΥ ΠΟΥ Ἶ δηα 1δ6ῦ ἩΙΤΩ 
δαῦ {86 18ὺ ρίθοθ, δῃα Ὁ ἔδθυϑ Ψ11}} Ιθᾶγβ οὔ. Απάα, 1 1 ἀοϑϑ ηοῦ Ιθᾶγνϑ οἣ 
δῦ 6 Βγϑῦ, ἀο 086 βϑῖὴθ ὑίηρ' δὖὺ ὑ86 βθροοηᾶ. Τσαὺῃ ΤῸΥ δνϑι. 

ΟΥΑΙ ΟΠ Πρ᾽ ΒΟΙῚΘ ΘΟΙΩΡΑΙΔΟΙΨΘΙΥ͂ ΟΥἀΙΠΔΙῪ ΓΘΙΊΘα168 ΓῸΥ ΙΓ 8 

οὔ {ῃ6 βυοιηϑοη, “ΤῸ ἀγϑσ]ηρ ἃ ὑοούῃῃ ψιύμουῦ ὑἢ6 86 οὗ [ΟΥΟΘΡΒ 

ΟΥ ἰτοπ, Βοαγίϑομθ, δπὰ ἃ “τηδυν]]οΒ᾽ οὐτα Ὁ ΘΟῸΡΉ, ψ6. 
ΟΟΙῚ6 ἴο ἃ ΒυμηοΙοῦβ ΤΘΟΙΡΘ: 

40. “ἘῸΡ 8 ὈΪΘθαϊηρ ΠΟΒΘ: 580 ὕο ὕπῃ86 ρᾶῦῦ ψῃθηοο ὑμ6 Ὀ]οοα ἤον!, 

ΒΘΟΥΘΌΪΥ 1η ὑἢ6 Θδ. ([) “ἼΏΟΧ, ΡᾶΣ, ΕΙΡΧ,᾿ δηα 1ὖ Ψ1] βίορ. 

ΤῊΘ [Ὁ] ]ησ᾽ 15. ἃ Τοιηθαν γϑοοιαχηθηα θα ἰοὸ ὑῃ6 δύυθθηύϊοιῃ οἵ 
ϑανοοαύαθβ οἵ ὑούδ! ἃϑυ θη 06 : 

41. “ἘῸΡ ῥγδνθηθηρ ἃ Τηϑὴ ἴτουὰ ρσούψπρ' ἀγαηἶς : ραῦ ὑννο οὕμοθβ οὗ 

[προγὑαηδύθὶν 6Πη6 ϑιὰθ ΟονΘΥΒ Ὠουϊηρ ὕο 06 ρυγθϑϑηῦ ΨΥ ΘΡ]; ρῖνα 1Ὁ 

ἴο ὨΪΤὴ ΘΥΘΙΥῪ ΤΩΟΙΡΏΪΩρ ο ΟὐἼηἸς, δηα μ6 Ψ1} ποῦ σοῦ ἀσγαῃκ." 

410. “70 τῇδκθ ἃ ψοιθδῃ ἤϑυθ τη ; δκθ ἃ σον Ὲ Ποοῦ δῃα θα 1ὖ 
611, οσἵνθ 1ὖ ἤο 086 ψοϊήϑῃ ἴο δαῦ οὐ' αὐἹηῖς 10. 

42. “Τδῦ ὑδοῖ τηϑγϑῦ ποῦ ἔθδυ ὑβ1θῇ Οὐ ΥΟΌΡΘΥ : ὑθῖκθ ὑμ6 μου πϑιηθᾶ 
αφοδοίαηοη, ἴὰ Ὁ.6 ἤϑύηρ οὗ ὑπ Βδύμπου δηα οἵ ὑπ6 ὅοῃ δῃὰ οὗ 86 Ἠο]ν 
Οδοβύ, πα ΟΔΥΡῪ 1 ΏΘΡΟνΟΥ ὕποι ψ]βϑηθϑὺ ὕο ψΑ}, δηα, τὶ αοα᾽ Ἀ Π6]ρ, 
μοι 58} ηοῦ Ὀ6 δἴγϑια." 

λφ βιρΥα Ὁ. θὅ ἢ. 
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438. “ΤῸ 5ορ 8 βουρϑηῦ οοτηϊηρ' ὑοσαραθ ὑῃ66: θη ὕμποι βϑοϑὺ τὖ 

σοΟΙΏΪηρ᾽ ὑονγα 5 66 Β6Υ ὕμθ86 ψΟΡαΒ: “ΜΟΒ6Β5 βοῦ ἃ 18 ν θη, ἀθ  σ ΓΟ ἔγΌτα 

ΠΘΥΤΩΓΪ ὈΒΙΏΡΆΒ, ὩΡΟῚ ἃ ΘΟ] Τὴ] δηα ἃ χοά, ἴῃ {88 ἔογτ οὗ ἃ ογοϑϑ, δηα ΡΟῚ 

᾿ὖῦ Ὧ6 θα δὴ θαυ - Οὐ] ]ὴρ Βαυρθηῦ, δηα ΠΘΥΘΌΥ ὑπ ρ 64 ονϑν {86 601]. 

Ὑ Βουϑίουϑ νγὸ 588]] βίηρ ο ΟἸγιδῦ οὐν αοἄ ; ἔου Β6 85 θϑϑὴ ρ]ουδοα ᾽." 

47. “δῦ ἃ ψοιωϑῃ ΤΏΔΥ Ὀθοοση6 ργορηϑηῦ : βκθ [86 ρ8]] οὗἉ ἃ μ6- σοδῦ, 

διηα Ἰοὺ ὕη6 ἨαΒρδηα ΒΙηθδι 15. θοάγ ὑπ γον δὖῦ [Π6 πιοταθηῦ Ώ θη ἨΘ 18 

Βοιηρ' ἴο 116 ψιῦῃ 15 συ]. 

49. ““[ἡ οδδ6 οὗ ἃ ἔριρῃῦ: ψυϊῦθ ἸΡΟῺ ὩΘῪ ῬΘΡΘΥ : ὁ ΕΠ] τὴ Οοα, δηὰ 

015 σμαγϑοῦθ σχ σχ, 8 ΟΔΥΤῪ ἰὑ.᾽ 

ὅθ. “Τὸ οὐχ ἃ ψοϊυϑὴ οἵ Πϑιηουγηδρθ ΜΕΘ ΟἹ 8 Ὀΐθοθ οὗἩ ΡὈΡΔΡΥΤῸΒ, 

ΔΙΑ {16 1Ὁ ὕο ΠΟΙ 6]]Ὺ ψΠ 1 ὑμγθϑδά, ϑηα 58 ὺ ὑμ8 “Οὐ Εδῦπου δα 0Π6 
ΤΟ] ]ηρ ῬΓᾶυθ; “ΤῊΘ Οοα οὗ ΑὈγδῆϑιῃ, ὑμ8 Οοα οὗ βϑϑο, ὑπ αοά οὗ 

Δ οΌ, ὑ88 αοα ψῃο βίαγϑα {86 τῖνϑ Μουύμδιῃ οὐ ὑπ ἢ ἄδγ, βύδυ 8150 

ὑΠ6 Βονηρ οὗ ὑῃ6 Ὀ]οοα οὗἉ ὕῃγ βουνδηύ δο-α-ὅο, δα ῃ6 56] οὗ οὰν Τιοσᾶ 

ἤοβθὰ5 ΟΠ γῖδῦ, δύθημα ψὸ ἔδιγὶγ, βύδη ἃ γ σι ἢ ἔβαν οὗ Οοα, Ατηθη. Αμπὰ 

τ ὑῃ6 Εὐνϑηρο!θῦβ Μαύνῃηον, Μαυῖς, Τμαῖκο, ἃπμα Φομη οὐγὸ ὑπ ραδθῃῦ. 

Ὑγυϊῦθ ὑΠ15. οη δῃ οἱΐνο, Ιοδῦ ξισχσυφθ." 

ΘΘΥΘΥΙ ΓΘΟΙΡΘΒ. [Ὁ]]ον ἔῸ ὕὈοούῃϑοβ, Θύββοθϑ, 8η6] ΒΥΘΙΊΩΒ 
οἵ δηΐβι ΤΏΘΗ ΘΟμ6 85 δηΟΌΘΙ Ῥγθϑου ρύϊοη ΤῸ ὑπ “ ]οοβίηρ οἵ 
ὃ Ὀοπηα τηδη ἢ: 

δῦ, “Ἴακο οοὐδοι! ροαβ δηα Ὀϊπα ὕπϑια πιῇ 19 Ἰκπούβ] δηα 5ΘῪ ΟΥ̓́Θ 

ἨΪΒ. ᾿ρδα : “Τὼ {ῃὴ6 πδίὴηθ οὗ 6 Εδίμοι δηᾶὰ οὗ ὑπ6 ϑοῃ δηα οὗ {86 Ηοὶ]ν 

ΟΠποβῦ,᾽ δηα αἶβο 58 ὺ ὕμοβθ ψόοραβ: “Τοῦ ὑμ6 Πχὴ 5 οὗ 5ο-δηα-ὅο Ὀ86 βοὺ Ζγθ6, 

85 1δζδῦιδ σχῶ Βϑὺ ἔργο ποτ ὕῃ6 οι ᾽.7 

ΑΠΘΥ δὴ ὉπΙη θυ θὴρ ὈΥθβουρύϊοη [Ὁ Θυϑοῃῆ 6. 6 ἢδᾶγνθ 
ϑιηούο ΟὔΓΘ: 

ὅ7. “ον ἅρυθ δηα ἔδυ : ψυϊῦθ οὴ ἃ ΟΡ ὑπ Θχουοίϑιῃ : ὕμθβθθ ὨΘΙΏΘΒ: 

“ΟἸὨχϑὺ ὰβ Ὀότη, ΟἸγδῦ τγᾶβ οὐποῆρα, ΟΠ γιδὺ 15. τίβθα. ΟἿ Τιογὰ “6885 

Ομτδὺ Ὀθίηρ ὈΟΓῺ ἴῃ Βούβ]θμοα οὔ  υᾶδθδ, 6 ανα, Ὁ ἢθδα-ἀθίάοι, ὑμ6 βουνϑηῦ 

οὗ Οαοα δο-δηα-5ο ; ἴῃ {π6 Ὠϑδίηθ οὐ ὑπὸ Εδύμον δηὰ οὗ ὑπ ὅοῃ, δῃὰ οὗ {86 

Ἡοῖν ΟΠοβῦ, πον δηᾶ δυνϑὶ δα 1 ὑῃ6 δθοηβ᾽." 

ΑἸοΥ ὕγγΧ2ὸ ΤΟΥ͂Θ ΟΤΌΙΠΘΙῪ Ῥγοβουιρίιοηβ, Π 6 ὑδχῦ σοηἐ]ηπθ 8 Οἢ 
{Π6 ανοιχύθ βα]θοῦ: 

ὅ9. ““Εὸγ ὑῃ6 Ἰοοβίῃρ οὗ ἃ τηϑῃ : τῦθ ὕΠΠ 656 ὙΟΥΩ͂Ν Οἢ ἃ Ρΐθοθ οἵ Ὀγθϑᾷ, 

δηα ρῖν 1ῦ ὕο Εἴτα ἴο ϑᾶῦ: “8|κο6ὶ, αἶβυ]]), διῃρϑίουσδϑ, ρϑυ αδυῖδϑ, ἰζϑιηθ- 

πϑηύοῃ, δύ! ]θη, οἰςροιίθη, νυϊβκαάθαάθοβ, ἀθάθοιβδ. Τοβυρμδβδίοαϊοθ μἃ5 

αἸβοονουθα [815 Ἰοοβίηρ, 

τς βρτα Ὁ. 110. 



ϑριγι5 απα δροί[β 29Ὁ 

Α ΤΟΠΙΘαῪ ἴὸγ “ Πμραῦ ἴῃ ὑῃθ Π686 " δηα ὕνο ἴῸὉΓ ΒΟΥΘ. θυ 8. ΘΟΠ16 

ηθχύ, 8ηα μη ὑῃ6 ΟΠ] ΟΡ σἤϑυτα : 

62. “ἘῸΤ ρῥϑίῃ ἴῃ δ Ὀγθδδὺ βΒ8.ὺ ὉΠ18 ὈΥΓΆΣΘ; “δὺ οβιηδθ δηὰ 

Ἰαχιαΐϑῃ,} Ουτὰβ δηα δύ 9ομη, δύ ΝΙΟΒΟΪαΒ ἃπα δὺ ΑΚιπάγμποβ, ῆο ΒΟ] 
ὑῃ6 βογύμοβ 8ηα οαὺ Ὁμ6 ρϑίῃ, οαὖὺ δθὸ Ὁπ6 ραΐῃ οὗ π6 βαγυνδηῦ οὗ αοα 

ϑο-δηα- 5ο᾽." 

63. ““ὙΥΏΘη ἃ τηϑδῇ 15 ροββθϑβϑα οὗ ἃ ἀθιγοῃ, οὐ' [{ορίδί6], οὐ Ῥῃδηύδϑιη, 

ψτϊθ οἡ [ὑἰἰοοτδί6] ῬΆΡΘΥ οα ὑπ6 δύῃ ἀν, οὐ ἃ ψϑηΙηρ' ταοομ, 8η6 ἰθὺ ὨΪΤῺ 

Ὠο]α 10; 4150 58. 1 815 τὶρῦ θα. : “Τὴ [ἢ Ὥϑιηδ οὗ ὑπ6 Βαύμον δῃηα οὗ [η6 ὅοῃ 

δηα οὗ ὕμῃ6 ον Ομμοϑῦ. ΤῊΪΒ ῬΕσ]δούθυυ ἂβ ρίνθη ὕο Μοβοβ ἴῃ Εργρῦ ὈΥ͂ 

ῃ6 Αὐοῆϑηροὶ ΜΊΟΠ86]. Αὐξουναγαβ 1ὑ γα ρίνθῃ ἴο Κίηρ βο]οχηοῃ, ὑμαῦ 

6 τηἱρῃῦ βυατῦθ ὑποροιθἢ ΘνΘΥῪ ὉΠοίθδῃ ΒΡ11Ὁ, ΘΙ ΠΟΥ οὐὨ 1ΠΠΠ655, ΟΥ̓ οὗὨ [087 ΟΥ 

οὗ ἔπιρῃῦ, οΥ οἵ δριχθ-ἴδνοσ, οἰ θοῦ ὑθυ ϊϑ ΟΥὁἹ ἀποὺ! ]18η, ΟΥ̓ΟΓ Θῃμσοι θυ, οὐ οὗ 

ἰθηρύθ!ο,, ΟΥ̓ ἸΠ ΘΓ Δ], ΟΥ ΟΌ]αα6 [3], οὐ ογθαύῦθα ὈΥ τηδρὶο, ΟΥ ἀθϑῖ, οὐ οῇσθ [7], 
ΟΥ ΒΡΘΘ ΚΙ ρ,, ΟΥ̓́ΒΡΘΘΟΏ]ΘΕΒ,2 ΟΥ ΟὗὨἨ ΘΡΙΘΡΒΥ, ΟΥἩ Ἰγ]Ωρ- Ὀ., ΟΡ Βϑῦθ ρ- οὐ ἢ, οὗ οὗ 

δγϑῦ δῃα βθοοῃα ϑῃσοῦῦον ΟΥ οἵ τηϑθϑύϊηρ. Οὐοα 15 6 ΠϑΙρϑὺ οὗ ὑῇν βουνδηῦ 

βο-ϑηα-5ο. ΤὨγουρ ΠΙΔάοηδδὶ, ορασγαβ. ῬΥΘΒΘΡνΘ 1 ΘΥΘΥΨ {γη6, ΟδΥ, 

84 ΠΙρ αὐ, δηα ΒΟῸΣ ; ῬΥΌΒΟΥγΘ δΐτη, Ο (οά, ἔγοτα 8]] τα β 16 δηα 41] ρΡ611]. 
Οὐοα Βδῦῃ τγϑῖρηθα ἴῃ ὑπ ϑθοῦβ. ἀτῆθη. ὐδηᾷ ψγὸ ἔν, βύδηα ψγο σιν ἢ 

ἔδδι οὗ αοα "." 

Ἶνο Ρδρ685 οἵ σογῃηοὴ ὈΥΘβου ὑϊοηΒ 8106 [Ὁ] ον θα ὉΥ 8 α15- 

Βουϊαῦϊοη οἡ {ἘΠ 6 νιχύαθ85 οὗἨ νϑυΙΟ 5 ΠΘΥΌΒ, 8 Πα ΤἸΏΟΓΘ ὈΓΘΒΟΓΙΡΌΟΏΒ 
ἴου ἃ ἰδρθ ὨΌΤΆΌΕΥ οὗὨ ἀἸβθᾶβθθ, Β'αχηϊρϑύϊοη 15 ΔρΡΆΪ1 ΓΘΟΟΙΏ- 
ἸηΘη 66 ἴον Ῥ6ορ]6 ὑγοι]θα σι ἀθηηοηβ Οὐ ρῃϑηύδϑιηβ, δηά 

ΒΌΘΟΙΆΙ ΠΟΥΒ 816 1ησ]οαῦθα. ΤΉΘΩ ΘΟΠΊ6Β ἃ νϑιριθὺυ οὐ ῥ᾽ βῦθυβ, 
8ηα τὉῃ6 ΜΏ. Θῃαβ ψ ἢ ἃ ἱγαρτηθηῦ οἱ ἃ ῬΓΘΒΟΓΙΡΌΊΟΗ: 

106. ““ΕῸΥ ἃ γηϑη ΨΏΟΒΘ ψΊ]6 ἢ85 Τὰ Υ : ψΧΙῦΘ 6 Ὡϑηι6 οὗ 0Πῃ6 τηϑὴ 
διηἀ ὑη6 ψοϊηϑη οἡ Ῥδραῖ [λαζῇ α τρογα]." 

ΤῊ τοϑὺ, ταοϑῦ ππϊουθαπδίοθ νυ, 15 τα ]βδίηρ ὃ 

1 0ἢ δὰϊν 18 δηα Νον. 158 (0. 3.) 15. ΠΒ61α {π6 δθαβύ οὗ 886 ὕψο βαιηῦβ ΠΟ 816 
φο]]Θοὐΐνον ον ὈΥ͂ [86 Ὡϑιηθ οὗ Απᾶυρυτοιὶ (Κοσμᾷ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ᾿Αναργύρων). 

Ιη Βυβδῖδη του οΪΟΡῪ μ686 ὑνο βϑιαὐβ ἤδνθ ἀϑαγροᾶ [86 ἔπποίϊοηβ οὗ μ6 οἱᾶ 

ΘΙΔνΟΩΙΟ Ό]ΟΘΏ, οὐ ἀϊνιπθ ὈΙΔΟΚδυ ἢ (ἸΚμσηοίδ), δ ἃ τὸ ὑχοαθα 88 0Π6 ὉΠΩ͂ΘΥ 

[6 ἀοτ]6 πϑῖηθ Κα 8- οι 8. 8.66 Βδ]ϑίοη, ϑοη98 ΟἹ ἐΐε Πιιββίαη, Ῥεορῖε, 

Ῥ. 1909. 

2 ΟΡ. “δ γορυκοᾶ {86 ἴοι] βρί γι, βαυϊηρ αὐΐο Ὠΐγη, ΤΏΟὰ ἄσταρ δπᾶ ἀραΐ 

ΒρΪΓΙῦ, 1 ΟδΥρθ ὑΠ66 οοτὴθ οἂῤ οὗ Ὠϊπι." Μδγκ ἰχ. 28. 

5. ΒΟΥ ΒΟΙΩΘ ΤΏΟΤΘ ΥΘΟΙΡ65 οὗ [Π6 Βδ1ὴη6 ἔγρθ 566 Αρροπᾶϊχ Ι΄. 
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Τὴ β'φθναϊ,-οα. 

ΘΟ, θυ δῦ ΒΙΠΏΙ]ΔΥ ὕο ὕπο Θοδυϊαύμπε γἰῦθ 15 ὕῃηθ ὑγθδίμηθηΐ 
ῬΓΘΒΟΙ 6 ον 86 ὅλαι! -ροχ. ΤὮϊ8. ὑθυυιθ]θ βοουτρο 15. Ὀούῃ 

ὈΥ ὑμ6 τηοάθηῃ Οἴθθκβ ἃηα ὈΥ ὕμβ ὅἴανβ οοῃοθῖνθα οἱ, δῃὰ 
ὈΘΙΒΟΏ 64, ἃ5. ἃ Βα ρογηθύαγαὶ ἔθυλθὶθ Ὀθῖηρ. ΤῊΘ ΘΘΥν 88 08] 

ἤθι δοσίηθ οΥὁ “ροαάθββ, δπὰ {ῃ6 ΟΥθοὶςθ ἀθδιρηαΐθ ΘΙ ὈΥ͂ 
γϑιῖουβ ἥδ υουιπρ' Θρ᾿υϑύβ, ΒΌ 0 ἢ. 88. 086 “ Οατδοίουβ ἢ οὗ “ Ρ108]" 

(Συγχωρεμένη). διὰ γίογω, δι ϑηθ ὙΏΙΟΙ 15 ΟΥ̓ Βοηθ 60ῃ- 
51] 4οΥθα ἃ ΘΠ ΘΙΏ1Β010 ὑθυύτῃ τη δη]ηρ' 8, “ ΒΙ Θββιηρ (Βλογεὰ ἔγοτῃ 
Εὐλογία); οὐμοτβ, μονθνϑυ, ὑαίςθ τὖῦ ὕο πηθϑη πούδιπρ' τὰου ὑθ8ῃ 
ὃ ὙΟΌ]ΡῸΥ ᾿πῆδιητηδύϊοη (εὐφλογία)ς. Αἰηοηρ ὕῃ8 Οτθοὶτβ οὗ 
Μϑοραοῃῖϊδ θοῦ 6 ρϑυβοῃιποδίιοῃ δηα 6 ΘυΡΠ θη 816 

ϑιρμϑβῖσθιὶ ὈΥ ὕμ6 θύῃ “Δαν τη8)}-Ὸὸχ (Κυρὰ ἘΒλογιάλ), 
ΒΡΡΙΙΘα ὕο ὑμ6 ἄϊ8θββο. 

5.6. 15 Ῥιοριδῖθα ἴῃ ὉΠ 6 [Ὁ] ΟΡ ΤηϑΏΠΘ: Α βύοοὶ οὐ 8 
5118} ὑδ 06, οονθυθα ψιἢ ἃ 5πον -ΨΏ106 οἰού, 15 ρίδοθα Ὀθϑιὰθ 
16 Ὀθα 1η ψαϊος ὑἢ6 ρϑύϊθηῦ 15 ἱγίηρ. ὕὕροῃ 1ὖ 816 ἰδ1α ὕὑνο 
ΟΥ ὕϊμτθαε θὰη8 (σιμίτια) δια Ὀουασιοίβ οἵ ἤονοιβ, δαογηθα 

ΜΠ σο]α 1οὰ Τὴ γοοὴ 185 Κορὺ βοβᾳραϊοιβὶν οἰθδὴ δῃηὰ 
υ1ᾶγ, 5Βο ὑμαῦ ὑπ “18 γ᾽" τ8ὺ ποῦ ὕυ6 οἤδβπαϑθα. Νὸ βριηπίηρ, 

Κκητυθηρ,, ὑγΘαυ]ηρ', ΟΥ̓ ΠΥ Οὔ ΘΙ “ ΜΟΙΏΘΠ 5 ΙΒ ΡΟΣ, ἡ 15 Δ᾽] ονγθα 1ἢ 

Ὁπ6 ἀποιησ Ὀτουρσποαύ ὑμ6 “ [αν Β᾽ Ῥύθβθποθ τῇ 1Ὁ; [ῸῪ τὖ 18 
Ὀ6]ΙΘνοα ὑμδὺ 816 [|κθὸ5 ἤο τθροβθ ἀροῖ ὕη6 ψοο] δηα οοὐϊοη. 

ΕῸΓ ἃ [1κ6 γθᾶβοῃ ὕξμϑιθ 15. ηὸ ΜψδΒΠΙηρ' οἵ οἰούῃ 5. σι ἢοῦ νϑίϑυ, 

Ιοϑὺ {ῃ6 βὔθϑιη βου ]α αἰδῦθσο ὑῃ6 ροαάθϑθθ, Τῆθβθ πθρϑῦινθ 
δὐὐΘ ὨΌΙΟΏΒ. 816 ΒυΡρΙθιηθηῦθα ὈΥ ὅθ βρυτη ]ηρ οὗ ΠΟΙΟΥ͂ ΟΥΘΓ 
ὉΠ6 νγν8}18 τὰ νϑυϊουβ ρϑιῦβ οἵ ὕῃ 6 ἤουβθ, δῃα Θβρθ οι Υ ἴῃ 0.6 

ΒΟ Κτσόοιη, ὑμαῦὺ ὑῃ8 ροαάθβα τὺ ὑδϑῦθ ὑμϑύθοῦ, μα ΠῚ ὕθιηρϑυ 
ΤΑΔῪ οοηὐγϑοῦ Βοιηθ οὗ 15 Βυνθθίηθββ ΘΠ6 15 ἔα θ᾽ ΘοποΙΠδῦθα 

ἸῺ ΒΟΠ16 ρ]8 668 ΟΥ̓ ΒΌΡΘΙ-᾽ ΠΤῺΒ δοδύσθγθα οὐϑῦ ὉΠ 6 βύδιγ5, 8η6α ΟΥ̓ 

1δύγαταθηὗδ! τη 810, ὑμοαρ ἢ ΒΙΠΡΊΩΡ᾽ 15 βύγι ον ρυομιθιίθα. ΤΉΘΒΘ 

βῇἴονιβ δὖὺ τοϑάθηηρ ὑη8 σοαάθαδβ βυθϑῦ- θη ρουθα ἃγθ τ] ]ογοθα 
Ὀγν 8 ὈΘηθαϊ οί] ΟΠ α5θα Ὀγ νιβιύοσβ. [Τηβῦθϑα οὗ ὑἢ 6 σαβύοτηδ νυν 

15 “ ΜΔΥ ὕ868 1{Ππ698 Ὀ6. ὑγϑῃβιθηῦ " (περαστικὰ νἄναι), Ἰῃ οδ56 

1 ΟΡ. [886 Οδι1ο δρροι]δύϊοῃ οὗ [Πη6 ὅϑ:η8]1- οχ, “16 ροοᾶὰ σοιηϑδῃ,᾽ 4. Ο. 

ΟδιαρΌ61}, διιρογεεϊξίοηβ οΥἩ ττ6 ΗΠ σπϊαπᾶς απᾶ 15ἰαηαβ οὗ δεοοι,απά, Ὁ. 281. 
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οὗ ϑύηδ,]-ῬΟΧ ΡΘΟΡΪΘ6 ΙΒ “ ΜΥ 586 Ὀ6 βυθοῦ ἃ8 ὨΟΉΘΥ " (μὲ τὸ 

μέλι της νάνα!). " 

ΤῊ Βυ]ρδυῖδηβ 4180 ἰγϑαὺ ὑῃὴ86 δοσίηθ σι ἢ δνθυυ ἰοϊζθῃ οὗ 

ἔθ -ἸΏΒΡΙΓΘα γοϑρθοῦ. ΤΉΘΥ αἰδὸ γϑρᾶγα ΠΟΥ τὼ ὑμ6 ἸΙρσῃῦ οἵ ἃ 

αι θ αἀοῖῤν ; Ὀαῦύ, ποὺ οομὐθηῦ νι πη κίηρ 6 Ὀθϑὺ οὐ ΠΘΥ 
ῬΥΘΒΘΏΟΘ, ὑΠ6Υ δηήθδνοῦῦ ὅο Βρ66α ἢ αἀθρϑυύατα 85. ἀθοδύθ] νυ 

ΔΠ6 ῬΟ]ΙΘΙΥ 88 ῬΟΘΒΙ 016. Αοοογαϊηρ' ὕο δὴ οἱα ὑγϑαϊθοη, ΤΏ Θη 
6 Θη811}-ῬῸΧ ψ]5η65 ὕο ααῦ' ὑῃ6 ν᾽] ]ᾶρθ, 5.6. βχρύθβϑεβ ΠῸΥ 

αΘΒ1Γ6 ὕο ΒΟΙΏΘΟΏΘ 1 Ὦ18 51660 ἃηα ροϊηΐβ οαὖ ὑπ6 ρ]δοθ ὕο 1 ἢ 
5Π6 ψουϊά {Πκ6 ἰο 6 οοηνογθά. “Τὴθ ρϑύβοῃ ὑμὰβ ἀοβισηδίθα 

ἴδ κο5 Ὀγθϑα βιηθαγθα ψιῦ ἢ ὨΟΠΘΥ, 88]0, δηα ἃ ἤδβ]ς οἵ ψίηθ, δπα 

ἰθᾶνθϑ ὑπθιω, Ὀθίογθ βυησβθ, δῦ Ὁ.6 δρροιηίθα βρού. Αἴδευ ὉΠ15 

0Π 6 ΘΡΙΑΘΙΏ1Ο αἀΙβᾶρρθϑιβ, μϑνιηρ' Θοσοιηρϑηϊθα ὑπ ὈΘΘΙῸΣ οὗ ὑΠ6 
ἴοοα ουὖὖ οἵ 086 νΠ]Πᾶρ6.᾽ 

ΤῊ Βυββίδηβ, ρϑΐῃ, ϑαὐθυύδιη ὑἢ 6 ἃν γα Βα ρουβΌ !οὴ. ὑπαῦ 
γΔΟΟΙΠΔΌΙΟΙ 18 ὃ 51 ΘαῸΙνΙθηῦ ἴο ἸΤΩΡΥΘΒΒΙΠρ' ὍΡΟΙ ΟΠ] άγθη “0ῃ6 

5681 οἵ ΑἸὐΙοη δύ, δηα ὑμαὺῦ ψῃοθνοὺ 165. οἵ β7η8}1-οχ “ψ1}} 
νΔΚ τὴ ὑἢ 6 οὔμοΥ ψου]α 1ῃ ρΟ]άθη ΤΟΌΘΒ "---ὃ 5 ΡΘΥΒ 10 ἡ Ὠϊοἢ 

Ῥτιοΐβϑβου Βυβίδϑθε. μὰ αὐδθιιρίθα ἴἰο δοοοιπῦ ἴον ὈΥ ὑγϑοίηρ' 

ὃ ΤΘΙΔΌΙΟΒὮΙΡ θούνψθθῃ ὑδ6 το τ ῬὈΘΙΒοΙΠοδύϊοη οὗ {ῃθ 

αΙθθαβθθ δηα ὑῃ 6 βρθοῦγδὶ ογθαῦανθ ηοσῃ ὕο ὑῃ6 δῃοιθηὺ ΟὙΘΟ κα 
ὈΥ ὕἤμ6 ἤϑιίὴθ οἵ ᾿Αλφιτώ,---ἃ ὈυρΌθαΡ ψιῦ ΨΏΙΟ ὨΌΥΒΟΒ 
Πρηύθηθα Ὡδαρ Ὁ οὨ]άτθη. Ηθ τϑιηϑυκβ ὑμδῦ ὉΠ15 ὨϑΙὴθ 15 
ΒΙΡΡοβΘα ἴο Ὀ6. δκῖὰ ὅο ὑπ8ὺ οὗ ὑπ ἀθυϑη ΕΠΡ6, δῃηὰ ὑμ6 

ΕΡΊΒἢ Ενθβ, 86 6 τϑίουβ ὕο ὍΠ6 ἰπᾶγθα νοσαὰ ἀλῴφός, ΜΏΙΘἢ 

ΤΘΔ 8 ἃ 5.1 ἀΙ56886, ϑρρδυθαυ Υ ἃ όσα οἱ ἰθργοβυ. 
ΒΎΟηλ 815 τὸ νοι] βθθηὶ ὑμαῦ ὕἢ6 Ιανοηϊο σΟὨοΘρύοα 

απ ουβ 016 ἔσο ὑ8 6 τηοάθιη (ὐγθοὶς, δηα ὑμαὺ Ὀούῃ 1.6 ῬΟΒβΙΟΙΥ͂ 

σοπηθοίθα ἢ 8. οἰδββιοαὶ ροαάθβθ, ηΟ, ἢ ΘΙ ΓΗ, ΤΔΥῪ Ὀ6 
ΥΟρΡΘΤ θα 85. ἃ. βου οἵ σοιβ]η ΟΥ ϑαηῦ ὑο ΟὟΤΓ οὐ ΒΠνοα. ΤῊΙΒ 
ΤΠΘοΥν οἰ αοιάδῦθα ἴο ἃ ὀουύαιῃ οχύθηὐ ὉΠ 6 βϑυλ!]} Υ σΟμΘχιοηβ οὗ 
ὉΠ 6 θυ Ὁ]6. ἴθτηδθ, Ὀὰῦὺ τὸ ἀοθβ ποῦ ΟΟῪΝ 8 ΥΘΥΥ [Ὁ ὑονααβ 
ΘΒΟΘΥ ΘΙ ]Ωρ' ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΤΟΙηοῦΘ ρΘΏΘΘΙΟΡΎ, 

Το Ρίαριῃᾳ (Πανούκλα) 15 α͵δο ριούατοα ὈΥ ῬΟΡΌΪΒΙ ᾿πηδρΊηδ- 
ὍΘΙ ἃ8 ἃ σϑαηῦ δὴ ρου οἷα δδρ, ψιἢ ἀθορτϑαμῖκ ογϑβ, ΒδΙν 

1 Ῥδδίοῃ, ϑοηᾳ8 οὗ {6 Ειιδδίαπ Ρεορίε, Ρρ. 401--2, 

2.10. ν». 408. 
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αἸβῆθνϑ θά, δμα μοίίονν οἤθοῖβ ΤῊΘ πϑῖὴβ πανούκλα 15 ΔρΡΙΙοα 

85 ὃι ἴθστη οἵ αῦιβθ ο ἔθιμδίθβ ἤοβθ δρρθᾶγϑῃηοθ σουυ ΡΟ 5 
ψιῦ ὑμδῦ ρΙούατθ. [Ὁ 15 αἰδο αϑθα 85 ἃ ΒΥΠΟΏΨΤΩ ἴῸΓ Θνθυυ Ἰηρ᾽ 
ὑπαῦ 15 Δ] ἢν μά ἴου!: 

3 3 “ 

Απ᾿ ὄξω κούκλα, 
5 Ἁ 7] ᾿ 

Απὸ μέσα πανούυκλα 

(Οπΐνανα 81. 85. ἃ Ἃ0]], 

ὙΥΙ1η ἴθ] ἃΒ5. ὑῃ6 ρίαραρ," 

ὃ ῬΙΟΥΘΙΌ σοηγθυίηρ Π6 βϑῖὴθ 1408. ἃβΒ ὑῃ6 ΒΙ1Ό1108] ρῇγαβθ 
“ ψῃϊρα Βϑρα]οῆγθα. ἢ 

Οπαγηι8. 

Ῥτούθοϊοῃ δρϑιηδί ΘΥ1] 15 βουρῃῦ 1ῃ ΙΏΘΗΥ͂ ΟΥΠΘΙ ΨΥ, 
0868 οοιητηοηθϑῦ Ὀϑιηρ' ὑῃ9 86. οὗ ρῥῃγ]δοίθυθ8. οΥ οὔθ. Αὐ 

ΜοΙθηῖκ 1 ψὰβ ἰϑνουσθα ὈΥ ἃ σϑηὐθιηϑῃ οἵ ὑμαῦ ον ψιὺῃ 8 

γί ν οἵ ἃ οἤϑιτη οἵ {8156 ηϑῦυγο, ἀγα ὉΡ ὈΥ͂ ἃ ῥχγιθϑὺ οἵ 0ῃ6 

οἱρηῃ θη οθηύαυυ ἴογῦ ὑΠ6 ἀ86 οἵ {ῃ86 ρῬγθβθηῦ οὐ Υ 5. ογθαῦ 

»τδηαίαθημου. Τῇ ἀοοαμηθηῦ ψγὰ8 αἀϑ ρα 1774. δηα οοηβιβῦθα οἵ 

Ἰοηρ βῦ108 οἵ Ῥᾶρϑὺ το ]]θα ἴῃ ἃ ῬΙθο6 οὗ ᾿]1θη ἃηα ΟΥΙΡΊΠΔΙΠ]Υ 

Βα α ὍὋΡ ἴῃ ἃ ἰθαῦμου. Ὀδρ', ]οἢ ἄραη 85 Καρῦ 1ῃ ἃ 5128} 
ΒΘ! Πν 6 1 οα56. ΓΘ ΘΧοΟΙΌΙδὴ ὈΘΡΊΏΒ Ὑ1Ό ἃ Ιοηρ' δύ οὗ σϑῃθθηλθῃ 

βαιηὐβ 816 τηϑιῦντϑ οΔ 16 ἀροη ο ρῥγούθοῦ “ὑπ6 βογυνϑδηῦ οἵ ὅοα 
Ὠιοα5. Τῆθῃ [ο]]ο5 δὴ ᾿ῃηγοσδίιοη οἱ ὑμθ “Α]}- ΒΙθββϑα, 

Α11-Ηοὶγ [δὰν Μοίμον οὗ Οαοα" ὕο ἢοθὶρ “ὋὉ86 5. οἵ α. Ὁ 
ΑἸΡΘΥ {8158 Θουηθ8 δηούμου Ἰομρ ᾿ιϑὺ οἱ ᾿δαῦ βϑιηῦβ δ8ηα ΠΊΔΥΌΥΥΒ; 

οἵ φυορβοίβ δηὰ οὗ 8411] ὑῃθ ἤθδυθηὶν Ὠοβὺβ οἵ δηρϑὶβ δῃηὰ 
ΘΙΟΒΘΏΡΘΪΒ: ἀΟΙΏ]]ΟΏ8, ΟΠ ΘΙ Ό1Π,, Θηα ΒΘ τη. ΤΉΘ886 ῬΟΥΘΙΒ 

ΔΘ 8α)]Γ α ἰο ψαγαὰ ΟΥ̓ ΤΒΗΥ 8 Πα Τηϑη 1016 αἸΒΘ68565, ἀἸΠΠοα]0 ἴο 
ἸΙἀθηύῦγ. Αἴ ἃ ἀΟΧΟΙΪΟρῪ: “ΟἿΟΥΥ Ὀ6 ὕο 8 Βδύῃοθυ δηα ἴο 
16 ϑὅοῃ δἂπηα ἴο ὅπῃ Ηοὶν Οπποβῦ," οουῆθϑθ ἃ ΨΙΡΌΤΟΙΒ δηα 
οχβϑυβῦνο δηδύμθιηδ, ἀρϑιηδῦ ὑἢ6 ΘΏΘΙΏ165 οἵ ““0η6 βογγϑηῦ οἵ 

Οαοα θ)ᾳαςαβ᾽᾿: 

1 ΤΠ ΠΪβΒ 15 ὁ.6 οὗ {Π6 ὙΘΥΥ ΤῈ οΥᾶΒ Οἱ 5΄δνοηο οὐἱσῖη ἴῃ τηοάθγῃ ατθοκ. 1ῃ 

Βαβδίδη κῶμία (αἴτα. Κδκοῖϊκα)ὴ ἀοβισυιδίθα δὴ βου οἵ ρῬαρρο, οὐ οἴδμοσς ἤρῃχθ 

ΤΟΡΥΘβθηθληρ ΘΙΓΏΘΣ τη ΟὐἨΘθοαδύ. ΒΥ 8 τχοᾶάθυῃ ΟὙΘΘΚΒ 1ὖ 18. ΘΠ ἸΘΗ͂Υ ΔρρΙ]1οᾶ 

ἰο ἃ ἔϑιιηῖηθ 40]]. 
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“ΑΒ ὉΠ6 ᾿ἰοδάθυβ [ΟἿ᾽ ΓΩΘΘΒΘΏΡΘΙΒ, [1ὖ. ΒΡΟΚΘβιηθΩ] οὗ {ῃ6 

αἀθποηβ ΜΟΙ ὈουΠηα ἃπα ὈταΪθα, ὄν 80 τη 6 Ὀουπα ὑδ8 
ΘΏΘΙ16Β οὐ ὕΠ8 5. οἵ 6. Ὁ). : ὑΠ61γ ὑοῃριιθ5, ὕΠ 61" 1105, δπα ὑῃ 61. 
᾿ραγῦβ; ὉΠΘΙΙ ὭΘΥΥΘΒ, δηα οι Ἰοιηΐβ, δη 611 ουϑβ ὕο ὕδ8 ϑῃὰ 

οἵ 8185 1168. Απμα, τ δὴν οἵ ὑμϑιὴ βῃοι!α δββϑα]ῦ ὑπ6 5. οἵ α.. Ὦ., 
ὈΙΠα γα ὑπ 61 ἴθού, ὑμῃαῦ ὉΠΘΥ Ἰηδὺ ποὺ Ὀ6 8016 ὕο τὰ ; ὈΙπα γα 
ὉΠ6 1. δδηά8, Ὁῃδῦ ὉΠ6Υ τϑὺ πού Ὀ6 8016 ὅο ἢϑηα]θ τηυβίκθῦ ΟΥ 

ΒΟΥ, ΟΥἩ 0 01] ἃ ΒρΘα" ἀΡΟῺ ὑδᾳ 5. οἵ α. . Μδγ {1| Ὀυ]]οῦ, 
ὙΠΟ. ΦΉΘΥ ΤΔῪ 5μοοῦ αὖ 086 5. οὗ Ο. 1)., θ6 τΛὰτηρα ὈΥ ὑπ6 ᾿θΡῸ] 
τηὔο οουδοῃ- 00], ἃ τι ὺ ὕῃ6 Αγοῆϑηρθὶ ΜΙοῆδ6] ραβῇ 1ὖ 8816468 

ο ἃ αΙδίϑῃοθ οἵ ὑῆγθα [ϑύμογηβ ἴοσὰ ὑμ6 8. οἵ Ε΄. 1)., ϑηα ΤηϑΥ 

ὑ88 5. οἵ 6. 10. οβοϑρ βοδίῃθβ᾽θββ, 8η6 τῇδ ὕμθ ϑῃθιῖθα οἵ [8 

5. οἵ α. Ὁ. 6 θοὰμα. Α58 ψοῦθ Ὀουπα ὕῃ6 τηουύῃβ οὗ ὕὑπε [0 Π8 
Ὀρίοτθ ὑῃ 86 ΠΟΙΥ τηδυΌΎΥβ, ΘυΘ 80 ΤῊΔΥ͂ ὑΠ61Υ τηοαῦῆβ Ὀ6. Ὀοὰσμα 

Ὀοίογθ {88 8. οἵ α. . Μδγ ὕϊι ἢτθ οἵ Ὁῃ61: τηυβίςοῦβ ὈΘΟΟΤῚ8 

δὐθμου, δηα ὑπο ὶν βιννοσαβ σοὐοηῃ- ΧῸ0]. ὅδνο, Ο Το, ὕΠ6 5. οἵ 

σ. 1). δῆ οἤϑβθ δνϑύ ὑῃ Εδϑύθσῃ θη Νουύμουῃ 8δηα Ν᾽ ϑδίθιηῃ 

8η6 δουθμουηῃ αἀθηιοηβ, ὑμαῦ (86 τὺ Ὠοϊά δἱοοῦ ἴγτοϊῃ {116 
5, οὗ 6. ὸ., δια 1ῃὴ 6 ἤϑῖηὴθ οὗ πὸ ατοαῦ ὅοα δθδοίῃ 

Τ᾽ Θχόσοῖβα 0ὉΠῃ6 βονθηὐγ-ῦνο αἸβθαβθβ5 ἴσοῖὴ ΨΏΙΘΏ τηϑη ΒΘ. 

ΕἼ66 ἔτοτῃ (8 5. οἵ α΄. 1).: νψῃθίθμου γοὰ οοτὴθ ἄοψῃ ἰτοῖὴ {6 

ΒΥ, ΟΥ̓ ἔγομ ἃ Βα, ΟΥ ἔτοὴ 8 80, ΟΥ ἴγογὴ ὕῃ 8. Ἰγ00Ή, ΟΥ ΠΌΙΩ 

ἀδυυ 685, ΟΥ [τΌτ ἃ. οο]α ψ]ηα, ΟΥ̓ ἔτομλ νγϑῦθυ, Οὐ ἴτοσ ΠΡ ὑπ ηρ,, 

ΟΥ ἔγοτῃ 80 θϑυθῃαθδίκθ, οὐ ΠΌΤΩ ἃ ψοσηα, ΟΥ ΤΌΤΩ Τὴ ΤῸ ΘΓ, ΟΥ 

ἔγοτη ν8]16 0, ΟΥ ἴτοιη Ὀ]81η, ΟΥ ἔγοτη ΥἸΝΘΙ, ΟΥ̓ ΤΌΤ Π6]4 ; οι ὕῃου 

ἴῃ σϑγαθη, ΟΥ̓ ΟΥΟΠΔΙ, ΟΥ̓ ῬΔΙΪΚ, ΟΥ 10 ὑΠ8 ΟΥΟΒΒΙΏρ' οὗ ὕνο οὗ 

ὑπ 766 τόϑαϑβ, ΟΥ 1ῃ. ὕῃθ ΨΜ8Υ-1 ΟΥ ὕπμ6 ψϑυ-τ-ουῦ οἵ ἃ Ὀδίἢ, ὀἬυθῃ, 

σομβθογαῦθα ογουπα; οἰὐθου ἂῦ ἃ ραύθ οὐ' 8 ΜΙΟΚθῦ, ἴῃ δύο ΟΥ 

6618 7, ὈΒΓΘΒΒΙρ-ἤοου, οὔο.5. [ΠΠ|6 βύσϑιῃ ΘΟ ἸΠ168Β 1 ῬΙΟὐΌΓΘΒΑῸΘ 

σοη βίοι. 

Νοχύ οοπη08 δὴ ϑα]υγαύϊοη οὗ τῇοσθ β 0016 ΘΟΙΠΡ ΔΙ ηΐ8. 
“ ἘΎΟΙΏ ΡΟΙΒΟΩ ΟΥ ΘΩΥΥ͂, ΟΥΣ ἸΘΔΙΟΙΙΒΥ, ΟΓ ΠΌΤ δν]] ΒΠΘΠΊΘΙ6885 

1. ΠῊ15 8] βίο 15 88. ΟὈΒΟΌΓΘ 8ἃ5 ὑπ ὨΟ]Υ [8 ΠΟΥ ΕΒ ΟΥΎΘΙΉΤΩΔΙ 8.παἃ 5Ρ6]11}ησ. 

ῬΟΙΏΔΡΒ ἃ ΤΑΪΥΒΟΆΪΟΙΒ ΒΟΥ δοοοσηρϑηϊθα ἢ 6 δχοσοίβσῃ ΟΥἹἹΡΊΏ8]]Υ. 

2 ὙΥ 1} [6 βονθηύγ-ῦνο ἀἰβθαβθβ τθη οι θα ΠΘΥΘ ΟΡ. 86 βϑυθηΐυ-ὖνχοὸ Ὑ61}8 οὗ 

{86 μοδᾶ χγοΐουγθα ο ἴῃ ἃ ομϑΙ ρϑίηδὺ Β.ΠΒΊΓΟΪΘ ἔτ {6 1516 οἵ Οοβ ἴῃ 

Ν. Η. Ὁ. Βουβο, “ΕῸ]Κ-ΊΟσο ἔσο ὕμ6 δοιυθιη ροτβϑαββ,, ΖοϊκΚ- Ποτα, Φαγ.8 

1809, ρ». 166. 

8. ΟΡ. 8 ὀμδυῖη ρδιηϑὺ ΘΥΥΒ1Ρ6185 ἰδ. Ρ. 168, 
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ΘΥ͂ΘΒ, ΟΥ̓́ ΤΌΤ] ΒΟΙΌΘΓΥ, ΟΥ ΘΏΥ οΟὔποι ϑχϑ]ῦθα οϑίϑιηλῦῦ, ΟΥ ΤΤΌΥΩ 

ΘΡρΙισῦ οὗ 1ῃ6 ΑἸ, οὐ Ναευθιά, οὐ. οὔθ οἵ ὕμοβθ ὑμδὺ ἢϊὺ ὑῃγοιρῃ 
ὑῃ 8 ΔΤ 1ῃ αἀδυκηθθ5 8η6 ἤδνθ σοί ἴο 1η] ΓΘ Ὁη6 5. οὗ 6. Ὦ. 
Ο Τιογὰ φῥγββοῦνο ἢ! Ο Ιμοσὰ ρυδιαὰ Ὠϊπ ΠΌΤ] γὙΘ]} -αἸ56 886, 

μαηά-ἀϊδθαβθ, οὔθ, οὗο,, οὔθ 1 ϑχοσοῖβθ γοῖι 81}; Ὁ. 1Ὁ 15. ποῦ 
7υδὺ ὑμαῦ γοὰ β5ῃου]ὰ αὐΐϑοῖκ ὑπ6 5. οἵ α. 2." [Τῃ6 ντιίοὺ 
ΟΠ μ.65 ιῦἢ ἃ ΟΟΠΒΟΙΘηὔοΙ8, ὑβΠουρ βδοιηθνῃηδὺ ὑθα]οὰβ 

Θηυταθυϑύιοη οἵ 8411] ὕπθ ρϑιΐβ οὔ ΝΜ υοδθβ ἴϑοθ, μϑϑά, 
[πη 8, οίο. 7! 

ΤῊ. ΟΧ ΥΘΟΥΙΠΔΙῪ αἀοοσαπηγθηῦ--- ὕἤοημθ 8ηα βῦγ]θ 80. Π1Κθ 
Ρδιὺβ οἵ 86 [χὐδηγ---Δῆογαβ ἃ σοοα 1ΠΠϑὐγϑύιοη οἵ {ἢ 8 οοχῃ- 

ῬΓΙΌΙΩΙΒΕ ὈὉγ ΜὨΙο. ΟΠ ΡΒ ΘΙ ἢδ85 δαορίρα ρᾶρϑη Ὀ 6165. ὕοο 
Βυγα]υ-τοούθα ὕο Ὀ6 αννορῦ αν. ΤῊΘ Ὡϑηλθβ οἵ Ὠθδύμθῃ ροαβ, 

ΜΟΙ πχυϑῦ πᾶν ἤρατοα ἴῃ δηοϊθηῦ ομδι5 οὗ ὉΠι15 Κί μα, ψγ6γ6 
ΒΌΡΘΙβοαθα ὈΥ ὕμοβθ οἵ βϑιηΐβ 8η6 ΠϑυΎΥβ, οἵ Ῥγορῃθῦβ δηά 
ΔΏΡΘ]5, δια ἃ ΗἩΘΌΤΟΥ, ρϑηῦῃθοη ψὰ8 δϑῦβ ὈΠ15η66α 1 ἢ 6 Ὀ]866 
οὗ {86 Η6]]ΊΘη1ο. ΤὴΘ βϑῖηθ ῬΥΌΘΘΘΒ ΘοσαΥΓΘα 1ῃ τηοϑῦ ΘΟ ὗΥ168 

Ὑ ΠΘΡ6 ΟἸΥΙΒΌΘΗΙΟΥ Βαρρἰϑηΐθα 8ῃ οἷον οα]ύ, ἃ5 ἴῸΥ δχϑιηρ]8 ἴῃ 

ΒιαΒ818.5 ΑἸΘΠοΟΡῚ Ῥδῃ 885 Ὀθθὴ οἤδϑθα οὔ {μ86 Βὶρῆμψαγβ οὗ 
τη αἀθι ΕλαΤΌΡΘ, ΠΘ 15 ποῦ ἀθ68ά, ἃ8Β 88 Ὀ6Θῃ ρυθχηδύασου σθροτίθα. 
Ἠδ ἢδ5 οἡΪῃ τούϊγϑα ἴο ἃ αυϊθῦ σοπηῦτΥ [1|8.3 

ΤῊ Ῥτγορμοῦ ΕΒ] δ (Προφήτ᾽ Ἡλίας ον “Αἴ “Ἡλίας) νδο 
δι Θηρ ὍΠ6 Θ΄ανβ ἢδθ ᾿πῃϑυϊῦθα ὉΠη6 αὐὐγθυΐθβ οἵ τὉη6 ΤὭΘπαοτ- 
αοά Ῥαγαῃ΄.---[Π61" τοργοϑθηϊαύινθ οἵ ὕῃ δαύομϊο ΤΏου---ὰ 0868 
ταοάθυῃη τοῖς Ῥϑηθμθοη βθϑιὴβ8 ὕὅο 61] ὑῃ6 ὑζγομθ νϑοδίθα ὉγΓ 
086 ϑηῃοϊθηὺ Ἥλιος, ὑῃ6 ϑιῃ, οὐ οἵ Αρο]]ο ὑμ6 αοα οἵ [Ὡρϑῦ. 
ΤῊ Πιρῃθδῦ βυτητητβ οὔ τηουηύϑιηβ 86 σΘΠΘΓΘ Υ ἀθαϊοαῦθα 

ἤο ἔτ Πα 816 οἴζθη οἤοβθῃ [ὉΓ ἢ15 Βῃ11η685. Ηδθ 15 δ]580, πκθ 

ΑΡΟοΙΪο οὗ οἱα, τθραιάθα 885 ἃ Ηθδ]θυ--τῶ ΘΟ ΡΘΟΙΟΥ ΤΘοορ Ζοα ὈΥ 

6 Ομυτοῦ τὰ οβο ΗΔΡΊΟΙΟΡΥ Ὧ6 15 ἀβϑου 66 ἃ8. ϑιηρονογθα 
ἴο “ἀγῖνθ ΔΎΎΘΥ αἸβθαθθθ ἃπα ὅο Ῥυ Υ ἰΘρουβ, ΒΟ θίουα 6 

1 ἘῸν οχίγδοὐβ ἔσοχη ὑῃ 6 ΟΥΡΊ 8] 5866 ἀρρϑῃάϊχ Υ. 

2 Ῥαϊδύομ, ϑοησ8 οΓ ἐλι6 Εἰιιδδίαη Ῥεορίς, Ὁ. 8θ8. 

ὃ. ΝΜ ΤΎ]ΟΥ, ἃ 7Όροβ οἱ ἴγθθ- ΟΥΒΏΙΡ τὼ [1ηδϊα ΟὈδοΥνοθ: “ΤῊῺΘ6 Π6 

ῬΒΔ]οΒορἶο το]ϊρίοι (νὶΖ. Βυδαἢ θ᾽) βθοῖὴβ ἰο ᾶνθ ϑιωηδ)ρδιηδίθα, 85 ἘΘῪ 

ΤΟΙΙΡΊΟΩΒ ΟΥΟΥ ἄο, ὙΠ} ΟἹΑΘΥ ἡδύϊνο ὑἐμπουρηύθβ δηᾶ τυἱΐθβ.᾽" Ῥγίηυϊίυε Οιέιγο, 

γΟ]. τι. Ὁ. 218. 'ῆσεο 514]1] πὰ ἔαυίμοῦ ᾿πβίϑμοοθβ οὗ 0ῃ15 διηδὶσαιηδύϊοη ἴῃ {86 

856 οὗ μο ψοοῦ διῃᾷ ψϑῦοσ ὩΨΙΩΡῺΒ οὗ [86 Μϑοθαου8}8. 

4 Ῥδίδίοι, ᾿ιϑδαπ Βοὶκ- Ταΐο8, ῬΡ. 857 0]]. 
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ΒΏΟΜΘΥΒ ΤΟΙΘΟΪῈΒ ὌΡΟῺ ἰῃοθα ὴῸ ΒΟΠΟΌΥ δϊγη. (Νόσους 
ἀποδιώκει καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτὸν 
βρύει ἰάματα.) ΤῊΘ 5ἰπα!]αγῦν Ὀούνγθθη ὑμ8 πᾶπιθ8 Ἡλίας δπὰ 

“Ἥλιος ΒΘ6θιη8 ὕο Βᾶνθ ἢ6]ρ6α6, 1 ποῦ ογρίπαύθα, 0}15 1 θη 1 Ποδύ]0ἢ 
οἵ ομδγϑοῦθυϑβ. 

Ταπδύϊοθ ἃμα 81} Ῥϑύβοῃβ ροββοϑβθ (δαιμονισμένοι) 816 
ΓΘΟΟΙΘΠα6α Ὅο 6 ἸηθῸΥ οὗ δὺϑ Απύμοην, ψοβα σα] γαΐθα 
ΘΧΡΙοιΐβ ἴθ ὕμθ βο]α οὐ νιβϑίοῦῃ 8η6 αἀθιηοῃῖϑοαὶ ὑθιηρύδοοι 
ΥΘΏΘΘΥ ΠῚ 80) ΔΡΡΥΟΡΥΙαῦθ 8ηα αν απ8}1ῆ6α ραύτοη οὗἨ ραυϊθηῦβ 
ΒΙΤΣ ]ΔΥΥ δηϊούρα.1 

ΟΥΡΡΙΘ8. δῃᾶ ὑμ6 ὈΠπηα ἤᾶνθ ἃ ΓΟΔΑΥ͂ 5 ΘΟΟΌΓΟΥ τη δὺ Α]]- 
Μογοα] (ΓΑὐ Παντελεήμονας), θποα. ὉΠ6 ῬορυΐϊδῚ βαγίηρ: “ ΒΘ 

ὕΠ6Υ ἴδῖηθ, ὈὯ6 ὕπον ὈΠΠη4, ὑΠ6Ὺ 8}} ἤοοϊς ὑο δῦ ΑἸ1]- Μογοα]. 
(Κουτσοὶ στραβοὶ ᾿ς τὸν “Αἱ Παντελεήμονα.) 

δὺ Μοάσδϑῦοβ, ἴῃ δοοοσάδποθ ψιὺῃ ὑΠ6 ΒΤ πη Ρ]164 ὉΥῪ 
Ὧ15. ὨϑΙη6, 15 οΘοηὐθηΐ σιὺῃ ἃ ῬΥΟΝΊΏΟΙΔΙ ργϑούοθ ἃ5 οδὐ!]6- ἀοοΐου, 
8.6] ἢΘ 15 ἀ6ΘΌ]Υ γϑνογρα ὈΥ βῃθρῃρσαβ 8η6 [81 1618. 

δῦ ΝΙΘΒΟΙΔΒ 15 Ὠ6]ἃ ἴῃ νὴ ΒΙΡΏΘΙ θβϑύθϑιῃ ὈΥ͂ 568-[ἈΓΌΓΒ. 
ΤΉΏΘΓΘ 15. ὯῸ ΨψΘ586], ρυθαῦ Οὐ 8128]1, ἄροὴ αὐθοκ ψϑύθυβ, ᾿ ΒΙΟἢ 

ἢδ5 ηοΐ {8 Βδῖη ̓ 5 100 1η 108 Βύθσῃη, ΜΙ δὴ ον υ-- ΌΤΙ ρ' ἰδτὴΡ 

1ηὴ ἰγοπῦ οὗ 10, ΟΥ̓Δ 81η8}} 51:]γϑΥ-]δῦθα ριούατο οὐ 88 βαϊπῦ 

αὐδορθα ὕο 105 τηϑϑὺύ. [|}ἢ {Ππὴ6 οὗ βδίοιτωη δηα βύγϑϑβ τὖ 15. 086 
Ὠϑη6 οἵ δὺ ΝΙΟΒΟΪ85. ὑμδῦ ΤΒΌ]ΠΟΌΥΘΙΥ ΥΙ565 Ὅο ὑῃ6 1108 οἵ {ῃ6 

Οτὐϑοὶς ϑυΏΘΥ, δη ἃ ὅο Ἀ1Π ΟδαἾΪΘ5. Δ. ῬΤΟΓΙ 56, 8η6 ΨΟΥΒ 

τοριϑύοσθα. Ηθ 15 ὅο ὑπ6 ᾿τῃοα θη ΒΆ1]ΟΥ 81} ὑῃϑὺ Ῥοβθιάοη νγὰ8 

ἴο Ὧ15 δηοθϑίοιβ Τὴ ἤχθβ οἵ δῦ Β]τηο σῇ ὑῃ6 δηοιθηῦθβ 
ἈΒΟΓΙΘα ὕἤο ὑπ6 7ευὐη8 (Διόσκουροι, (Οἰδηλη1), Ὁῃ 6. ὑαύθ]δν ἀβι0165 

οἵ ΒΘ] ]ΟΥΘ, 6. ΟΥ̓ Ὁ. 6 τηοάθυῃ ΟὙΘοὶς ἸΔΡΊ ΘΒ ο81166 Τελώνια 
ΟΥ̓ “Του 1]85᾽ ἀπά ὑγθαύθα 88 βιοἢ : {Π6 ΒΘ 1ΠΠΟΥΒ ἰοοΪς ἀροὴ ὑῃθηὶ 88 
ῬΓΟΒΑΡΘΒ οἱ αἰϑαδῦθι. δηα {γν ἰο ]ρηύθη ὑθθ ΘΘΥ ΟΥ̓ αἸαὺ οὗ 

ΘΧΟΥΟΊΒΥΩΒ. 8η4 Ἰοια ὨΟΙΒ68---8ὴ Ἰηϑύδηοα οἵ Ὀθποβοθηῦ ρᾶρϑῃ 
αοιύ195 ἀδρυϑαθα ἴο ὑπ σϑὴκ οὗ τϑρηθϑηῦ ἀθιηοηβ, ἃ ῬΓΟΟΘΒΒ 

οὗ ψῃϊοῇ ψγο 588}} 866 βϑνθγῶὶ οὐῇϑυ 1} ϑύγϑύϊοηβ ἴῃ ὑῃ6 5666]. 

1 ΤΉϊΝ5, ᾿ὖῦ ψΨ11] Ὀ6 δοκηον)οᾶροα, 15. ἃ 781 ΤΟΥ ὨΟΠΟΌΓΣΘὮὨΙΘ γόϊο 8 [8 6 ΟὯ6 

δδδιρηθα ο ὑμ6 βαϊῃῦ ὈγΥ 6 Βογηϑὴ ΟΕ ΤΟΙ, ψΏΘτο δῦ ΑΔ ΠΟΩΥ 15 [26 ρδύγζοσι 

80 α Ὀγοίθοίοσ οὗ πούῃϊηρ οτο θχϑι θα {Π8} Ρ]ρ8. 

2 ἘῸΥ ἔαγίμον ἀοίαι]5 δοπμοουμίηρ {818 ϑαϊδύϊανίοη οὐὗὐἠἨ ΟἸγΥ δ θη Βα π 8 ΤῸΥ 

Ῥαᾶρϑῃ σοᾶβ τῇ μ6 ατϑοὶς Ομ ΌτΟἢ 866 ἰσ ΠΘΏΠ61] Ποαα, 7.6 Οτιιδίοηιβ απᾶ ΤΟΥ οἵ 

Μοάεγη αγάεοο, ΡΌ. 140 [0]]. 

Α. Ἐ, 16 
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Ν᾽ὴἠ ηιρἢ. 

ΤῊΘ ΑΥὐϑεῖϊζο 15 ΟὨΪΥ͂ Οη6 νἈγ]θίυ οὗ ἃ ἡΤΟῸΡ οἵ βυρογηδύμιτγα 

ὈδΙηρΒ πο] ρα τη ὕἢ 6 σϑηθῦῖος ἤϑῖὴθ οἱ ᾿Εξωτικά. Ὁπαοι 0815 
ΘΟΙΏΡΥΘΘηβῖνθ ἤοδαὰ 816 οἰδβθβθα ἸΏΘΗΥ͂ ΒΡΘΟΙΘΒ. οἱ βριγιῦδ, ποῦ 
δίνγα 5 ΘΆΒῪ το αἰ Πογθηθϑῦθ. ΒῪ 8. ὑῃ6 τηοβῦ ϑιηϊηθηῦ οἵ ὑῃ 61) 
δΥΘ 8 ἔδιυηπῖπθ αἀθιῦθ5 Κηονη 8ἃ85 δΔίογαϊαθα (Νεράϊδες) ἴο 
ὑὴ6 δοιαύμοιηῃ Μϑοθαοηῃϊϑηβ 88 7161} 85 ο ὕμ6 τϑϑοῦ οὗ ὑῃθ Ουθοῖίκβ, 

8 85 ϑαηιουϊίαβ ὕο ὕΠ6 ᾿πῃαβριύδηύθ οὗ ὑῃ6 πογύμογῃ αἱβίχιούβ, 

ΒΌΆΘἢ 85. Μο]ϑηις---ὃ᾽ ΠΤ 6 ΘΌΓΤΙΟΟΒΙΥ ΘοΙηρουπαθρα οἵ ὕνο ΙΔ ΟΏ1Ο 
ψγογάβ ϑαηιοάϊυα δὰ Κέήία. Τὰ αδίαα]υ οὗ ἃ τοῦθ δοουγαῖθ 
Θααϊνδίθηῦ, 6 τηδὺ 68}}] ὑμθῖη ΒΔΙΠ165, ὑπουρῇ, 85. Μ01} ΒΟΟῊ 

ΔΡΌΘΘΙ, ὑΠ6Υ ΑΙ 1 ἸΏΘΗΥ͂ ᾿πηρογίϑηῦ ρῬοϊηΐβ οτη (ἢ 6. ὈΘΙΠΡΒ 

80 ἀρβιρῃηϑίθα τὼ Νουῦῃθχ Εἰθσορο. ᾿ΓΠ6856. ἩΥΩΡΏΒ. οὗ ΤΟ θ1Ὲ 

Οὐθοῖς τυ πο] ΟΡ 816 ΨΘΙΥ ΟἰΟΒΟΙΥ χοαύθα ὕὅο ἴῃῇ6 Ναδαβ, 

ΗἩδτιηδαάγγδαβ, δη4 Οτγθδαβ οἵ οἱδββιοαὶ ΘΑ ΙΟΥ Οἢ Οὴ6 8ηά, 

Θηα ὕο ὕ86 Παβα καβ οἵ ὑπ6 Βυββίδηβ, [8 1188. οὗὁἨ ὕῃ6 Θθυσιθηβ, 

86 πα ϑδϑιηοάϊναβ οἵ ὕ6. Βα ]ρδιΊθη5 οὴ ὑπ6 οὔμοσυ. ΓΉΘΥ 816 
ΤΘΡΥθβθηΐθα 85 08}} δηα βίϊτη, οἶδα 1ῃ ψϊΐθ, σι ἤον]ηρ' σο]ά θη 
αν, ἃπα αἰνιηθὶν Ὀθϑυῦα], 50. το 5ὸ ὑμαῦ ὑμ86 διρηθϑῦ 
ΘοΙ ἢ Πτηθηῦ Μ Ώ1Οἢ οδῃ Ὀ6 ρϑια ὕο ἃ ατϑαῖκ τηϑί θη 15 ὕο ΘΟ ρΡ81 6 
ἢΘΥ 1 Ἰονϑίϊη 685 ο 8 Ν᾿ υϑιάδ----ἃ ἔοστη οἵ δα α]δύϊοῃ ποῦ πϑο]θούθα 

Ὀγ τὋ66 Οτθοῖς ἰονου [Ι͂ἢ ὑῃ8 βϑηθ ΨΆΥ “Ἰου ὶΥ 88 8 γ11ἃ "ἢ 18 8 
ΘΟΙΏΓΠΟΏ ΘΧΡΥΘΒϑῖου ϑιηοηρ ὑμ6 ϑουνιδη8.2 [ἢ τ8106 ὑμῃ6 ατροῖ 

Νουϑάθβ θαι] ὑῃ6 1 ϑουνιδῃ βιβῦθυβ. [ἢ δ διηϑύουΎ αἸβύι ἢ 
16 ουὐγαρθά βυδιη οδὴ ἢΠηα ὯΟ ΒΓΟΏΡΘΥ ἰδηραθρθ, ἸΏ ὙΥὨ]Οἢ ὕο 

αἀβποῦηοθ ἢ15 βου μθαγ β ογαθι νυ, ὑμϑὴ ΟΥ̓ δααΓΘββιηρ ΠΟΥ ἃ 8 
“ῷ Νογυϑδ᾽Β ΟΠ Βρυρ.᾿5 

ΤῊὴ6 Ὀοϑαύγ οἵ ἐμθ686 βου ὉΠ ΥῺ [81ΓΡ168 15 [αὖ] ὕο ὕῃ 6 ὈΘΠΟΙΑΘΥ, 

διΠἃ ΤΘΗΥ͂ 8.6 ὑἢ8 5ύουιθβ ὕο]α οἵ ρθορὶβθ ψῇῆο, ὈΥ Θχροβῖῃρ' {Πθιη- 

56 Ιγ65. ὕο 108 [δ βοιηδύοη, οΘ Ὀοτο οἵὁ βΒΡθθοῇ, οὐ' οὔμϑυ 186 

ΒυΠογοα, Τὴ ἀστμ685 οὗ δὴ οἷά τηϑῃ Ὥθδι ΝΙρυιίδ γ88 ῥαύ 
ἀονῃ ὕο 8 ΘΔΙΪΥ͂ Θηοου οι οἵ ὑΠ15 πα. ΗἨδ νὰ γϑύυγῃιηρ' 

ὨοΙη6 Οὴ6 Ὠϊρῃῦ δούόβθβ ὑῃ6 Π6]α8, ἤθη ἢ6 ρϑοθινθα, ὑΠαοὺ ἃ 

1 5660 Ῥδββον, Πίδέίεμα Δπηιαϊογία, Νο. 692. 

2. Βαϊβίοῃ, δοηρ8 0} ἰδ Ειιδδίαη, Ῥοορίε, Ὁ. 147. 

8. Ῥαβθον, δὲ διργα, Νο. θὅ8, 
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ἴγθθ Ὀγ {88 ρϑίῃ-ϑ146, ἃ γουσηρ οιαϑη ϑάόγηθα ὙΠ ὈΙΘΟΘΒ. οὗ 

σ01α (φλουριά), ϑαοἢ ἃ8. 16. ἀβα8}}ν ΟΓ ΟΥ̓ ρθαβϑηῦ τη8148 οἡ 
ἴδϑῦνθ οσοδβίοηβ. ῆθ Ἰοοκϑα “11κ ἃ Ὀγιάθ᾽" (σὰν νύφη) διὰ 

νγ88 ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ ἴα. Βαΐξ πὸ ΒΟΟΏΘΥ αΙἸα ἰὴ ρϑδβδδηῦ δοοοϑβύ 
ΠΟΥ ὕμϑῃ ἢ6 Ἰοβί ὮῚΒ ῬΟΥ͂ΘΙ οἵ ΒΡΘθοἢ ; “15 Ὀοηραθ νγὰ5 {166 ᾿ 

(δέθκε ἡ γλῶσσα τ᾽), δα γΥϑιηϑιηθα βὸ δυοὺ δίδου. ὙὝοι 8ῃοι]ά 
οἢ πὸ ϑοοοπηῦ βρθδίς ἰο ἃ Νοιδῖαδ ; { γοὰ ἀο, “58ῃ6 ὕβίκθθ ναῦν 

γΟ νοῖοθ " (σὲ παίρνει τὴ φωνή). "Α Β1121181 ΟΡΙΠΙΟΙ γγ88 ΟΠ66 
Π6]α τὴ Εποϊδηα γοσϑιάϊηρ ὑπ ΕΔΙΡΙΘΒ: “6 ὑπμαῦὺ Βρθᾶκβδ ὕο 

[Πθη, 5}8}] α16," 8805 Εδ]βύδ " 

ὕπμ!πκ6 0Π6 ἰδιγιθ5 οἵ ὑη8 Νουύῃ, 8686 Ὀθίηρβ 8.6 841] οἵ ὁῃ6 
ΒΟΧ, Βη4 [Π6ΥὉ ΤὈΥτὰ πὸ σοτατη πη γ, θαῦ ρΘΏΘΙΆΙΥ ἰδ δῃ ἰβοϊα θά 

Θχιϑύθῃοθ, ἀνθ! Πρ ΟὨΙΘΗ͂Κ 1ἢ ὑγχθθβ 8ηα Τουηὔδιηβ. ΓΘ ὑγῶνθί!ου 
1η Μϑοθαοηϊα οἴὔθη 8668 πον] - 10 οαηὔδ] 5 αἀδοογαῦθα 10 ἢ 
οοὐδοῃ!. ΟΥ ΜΟΟΪ ὑῃγθδᾶβ οἵ Ἰη8ηΥ οοϊουῦϊθ. ΤΉΏ686 ὑμτθδᾶθ 818 
ἴογ ΟΥ̓ ΨΑΥΪΆΓΤΘΙΒ ΠΌΤ ὑΠ 611 ἀΥ̓ΘΘΒ. Οἢ β6θιηρ' ὕῃ6 οαηὐδιη ἴῸΥ 
Π6 ἢχϑὺ 6. ΤΉΘΥ δἰισηύ, δηα, δου Ὠϑνίηρ 518 κθα ὑΠ 6} 

ὑῃιγδῦ τὴ ὑἢ6 ψδύθυβ οἵ ὕμβ ἰοαηύδιη, ἰθᾶνθ ὕμεβθ οὔθ ηρΒ 88 

[οκθηβ. οὗ ργαθιὑπαθ ὕο {Π6 ργβϑι ϊηρ ΠΥΡἢ. [ἴῃ {1Κ8 ὨΙΒΠΠΘΥ 

{π6 Ῥϑαβϑηΐβ οἵ [χὐ016 Ῥαβδῖα ργορι1806 ὑπ 6 Β ΒαΙ τα 5 ὈΥ ΠΘΏΡΊΩρ' 

οἢ ὑπ ΡοῸρΡἪΒ οἵ οδἶκβ 8η6 Οὐ6 1 ὕγὙ6685 ΓὰρΡΒ 86 5Βἰκθῖηβ οἵ ὑῃγθδαὅ; 
Ὁ06 ὩΘΡΥΟ ὑΓ10685 οὗ δ')Υ᾽ εδὺ Αἰἴτίοαι, ΔΟΓῺ ΒΙΤΆΔ]ΘΥΎ ὑπ 6 ὕγθοβ ὈΥ ὑμ6 
γοϑα- 5166, 8η6α Θδνϑὴ 1 αἰβύϑηὐ αρδη νγο ἢ ηα ρ8186]8. ὕο {818 81] 
Ῥαὺ ἀρῖνοῦβδὶ οαβύοη. Τὴ ρϑαβϑηΐὺβ οἵ ὑμαὺ ΘΟ ΥΥΥ 86 1 ὑπ 6 

Βδθιὺ οἵ ἀφοϊκίηρ οαὖ (6 βδογθᾶ ὕχ866 οἵ ὕΠ6 ν]]αρὸ ιν ἃ ἔΡΙΠρΡῸ 

[ουγηθα οὗ ἃ βύγαν-ορο 8δηα ρϑησδηΐβ οἱ βύγανν δηα ρϑροι.3 
ΑΙ] ΒρυΙηρΒ 8ηα Ψ6]]5, ἃ}1 ἔγεϑῦβ δα ὕγθθβ, ἃ ἢϑαηῦθα Ὦγ 

ὑῆθ86 ψοοα δηὰ ψϑῦθυ. Ἡγ ΡΒ ὑο-αδΥ, ἃ5. ὑΏΘΥ 6 ΓΘ 1ῃ ὕῃ 6 ἀδΥ8 

οἵ γογθ. (ὑ γιβυιϑηιῦν Ὧδ8 ἀοογδάρά, Ὀὰὺ Ὧδ5 Ῥγονθα ἀηϑ. 16 ἴὸ 

ΒΌΡΡΥΘΒΒ ὑΠ6 10 οαἱύ. [ἢ ΒοΙη6. οᾶβθ5. 8 ννϑύθυ. -Ἡγτα ρῃ8 ἤδνα ποῦ 
Ὀθθη Ὀϑηϊβῃθα, Ὀὰὺ οὨ͵ν οοηνοιῦθα ὕο ΟΠ νιβυδηϊγ. ΤῊ6 ΟἸατοῆ 
ἢδι5 Β8ῃο ]οη6α ὑῃ8 ροραΐδι [10ἢ. ὈΥ Βα Ὀϑυϊθψαύηρ (ΒΥ Β.18) βαιη δ 

1η [16 οἵ 8 οἷα ρᾶσδὴ α6:0165. ΜϑΗΥ ΒρυηρΒ ἴῃ Μδοθάοῃ!δ 
86 Καονῃ 8πα γρηθιαύθα ἃ5. “βϑούθὰ ψϑύθυβ ̓  (ἁγιάσματα) 

1 ΒΏΔΚοΒρθδχο, ονγῃ ἩΡίυο8 ὁ} Ὑρώνάβον, Αοῦ ν. 80. ὅ. 

2 Ἠαϊϑύου, ϑο0η908 ΟΓ {6 ᾿ιιδϑίαη, Ῥεορῖίε, Ὁ. 141. 

ὃ Ἢ, Μυητο Ομδάσμιοκ, Τῆ6 Οαἷϊ απὰ {ἐπ ΤἸυιπάον-αοα, ΑἸΪΕΥΟΡΟΙ]ΟΡΊΟΔΙ 

Ταρβίιαὖα οἵ ατοαὺ Βυϊίδιτι δηᾶ Ἰγχοϊδῃᾶ, ὅδ. 9, 1900. 

16---2 
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αφραϊοαύθα ὑο δὺ Βυάαν ((Αγειὰ Παρασκευή) δια δύ Ξο]οιηομό 
ΒΘΙΠΊΟΠΡ' ΘΔ] 116 5818, οἱ ὑο δύ δα] δηα δύ Ἐ]18ὰ8 διηοηρ' ὑΠ 61} 
γη816 οΟΙ]θᾶραθθ. ΤῈ ψαύου οἵὗὁἠἨ βοῇ ΒΡΥΠΠΡῈ 15 ΥΟρ Υ θα ἃ8 
οἰποθοιοὰβ δρϑιηδὶ αἸβθᾶβθθ, ΘΒρθοῖ]}]  Θνθ- Ομ ρ]δηΐθ. ΤΉΘΥ 
δΥΘ σΘΏΘΥΘΙ]Υ Θηοϊοβθα ὑιῦ] ἃ βύοηθ ρδγδρθῦ, δῃ! βοιῃθυμτηθβ 
τοοΐβα ἴῃ, ἃ58. ἃ ρῥιούθοϊοῃ ἴτοιη ϑοοιάθηΐα! ρο]]αϊίοη. ἘΕνθη 

80 Βίοοα βῃοϊοβθα ὑῃθ “[γ-ἤοσνιηρ οαηύδιη Ὀα1]ῦ ὈΥ͂ τιδη 5 
8Δη6, ψΏθποΘ (Ὧ6 οἰδίσθηβ οἱ [ὑδοὰ ἄτὸν ψϑίου,᾿ πα οἷοβθ 

0 ι᾿ὖ “8ὴ 808 ογθούθα 1ῃ ὨΟΠΟῸΣ οὗ ὕπθ Νγιηρῆβ, ὑροῃ 

ΠΟ τῃ6 ψαγίδγοιβ οἤθγθα βϑδουῖποο. [χκ Ὁ06 Ἡοιηοιῖο 
“οσπύϑιη οὗ 0Ὁῃ6 ΝΥΙΩΡΠΒ,, ΤΘΩΥ ἃ Τ]ΟαΘΓῚ “ ΠΟΙΥ ΒρΥΙΏρ ἡ 15 
ΟὐΘΙΒῃδαονϑα Ὀγ “ναύθυ-Ὀγθα ῬΡΟΡ δ Β, οὐ Ὀγοδα-]θανρά ἢρ-γθθβ, 
86 ὙΘΘΡΙΩρ᾽ ΜΊ]ΠΟνν8. 

1 τορᾶτὰ ἴο ἢῃ8 Νοιϑίθβ. ἃ8. ὑγ66-βρ τι ύβ, ὉΠ6. ῥυθοῖὶβθ 
γϑδύϊοη οὗ 8 Ὡγρῃ ὕο ὑμε ὑγθθ 16. Ὡοὺῦ Θαβϑύ ο ἀθῆμῃο. 
1 15 ποὶ οἰθδ ψηθύμου ὑπ6 Μϑοθαοῃΐδη ἔοἱ]ς ἸοΟΚ ρομ {686 

ΒΡΙΣΙῦΒ ἃ5 αν θ᾽ Πρ ἴῃ {6 ὑγαηκβ οὗ Π6 ὕγθβϑβ, Θῃϊηδ]ηρ' ὕΠΘΏ), 

8.8. ὃ. ΤΊ Β 80] ΔΗΙΤΗδύΘΒ. ΠῚΒ ὈΟΟΥ͂, ΟΥ ΠΘύμου ὕῃδν γϑρᾶχαὰ ὑῃ6 

ὉΠ6Θ5. 85. 5ΠΏΡΙΥ αἰογαϊηρ 5ῃ 6] ον ὕο ὑμϑῖη.Σ Τὴ Ἰαύθου νυν 

ΒΘΘΙῺΒ ὕο Ὀ6 ἴΠ68 016 τηοϑῦ ΘΟΙΏΤΔΟΠΪΥ ἢ6]148. ΒΘ ὑμϑῦ δἃ5 1ὖ Τη8Υ, 
ὌΥΘΘΒ 816 τηοϑῦὺ ΒΞ: ΠΟΘΥΘΙΥ ὈΘ]Ιθνθα ἤο Ὀ6 ὑπ βδιηύβ οἵ ὨγΙΏΡἢΒ, 

δα {8185 6]οῇ ἰθδάβ ὑῃ6 φῬϑαϑϑῃηῦ ο ΤὩΘΔΗΩΥ͂ ΟυΠΟῸΒ 8οίθ οὗ 

ΟἸΠ]ΒΒΙΟΏ Δα ΘΟΙΏΤΩΙΒΒΙΟΏ. [ΔΟΟΌΓΤΘΙΒ ΜΟΡΚΙηρ' οἂὖ πῃ ὑπ6 Πρ] δ 

ὉΥΘ ΘΔΙΘΙᾺΙ ποῦ ἴο [16 ἀονῃ 1ῃ (8 8π84β οἵ ἃ ὑγτθθ. ΤΉΘΥ 
ΘΒΌΘΟΙΘΙΥ οβομθνν ὑπ6 Ρΐδηθ, ὑμ6΄ ρορίϑυ, μα ὑπ ἢρ-γ66; [ῸῪ 
ὑπ686. ἃ {πΠ6 ᾳνουγιύθ δθοαθβ οἵ [δ|γ1656. [Ὁ 15 θθῆθαῦ {ῃ6 

[οΠὰρθ οὗ ἰπθθ8 ὑγτθθθ ὑμαῦὺ ὕμϑυ ἰονθ ο σβροβθ δῦ τηιἀάδυ, δηά 

11 [768 ὕμθ τηογίδὶ ψῆο ἀδ1θ5 αἰϑῦασο ὑῇθηη. Τὺ 15 γχοϊαῦθα 
Ὁμδῦ τηϑῆν, ὙΠΟ, ΠΘΡΊΘοὕμηρ' ὉΠ15 ΤᾺ]6, Βοαρῃῦ ἃ τοΐασα ἔγοϊη 0ῃ6 

ΒΟΟΤΌΒΙΠρΡ' ΤΘΥ8 Οἱ 6 ΤὩ]ΘΔαδΥ 58} ΠΟΘΙ ΒΌΘΙ 8 ὑγθθ, ἢϑα γθᾶβοῃ 

ὕο τὰθ ὑῃ611: ὑθιηθυιῦγ. ΤῊΘ ἴϑιτυ 15 δρῦ ὕο γϑϑϑῃῦ {86 ΠΠΡουν ὈγῪ 

ἸΠτούηρ' ἃ βύτοκθ ἀροὴ ὑῃ6 οἥδπμπαθυ. 115 ῬϑηδΙΥ 15 Καόνη 

1 οι. Οα, χνιι. 206-211, 

3 ΤῺ 6. βϑῖὴθ διηθὶσαϊ δἰζθημᾶθβ {Πη86 ΟΥΒΪΡ οΟὗἨ ἐγθ6- ΒΡ 5 ἴῃ 811 Ἰαπᾶκ. 

Ασοογάϊηρ ἴο 0Πη6 ὕΏΘΟΥΥ {Π6 βρί τι 15 νἱθπθᾶ Ὀγ {16 ὈΘΙΙΘΥΟΙ “85 ᾿ποοτροτσϑΐβ ἴῃ 

1π6 {τε6. ““Βαΐύ, δοοογαϊηρ ἴο ἃποῦμου δἃηἃ ῬυΟΡΔΌΪν ᾿αὔθσ ορίπίομ, {πΠ6 γϊ66 

15. ποὺ ὑπ6 Ὀοᾶγ, Ὀαύ τηουοὶν ὑπ6 δροᾶθ οὗ [868 ἰγϑοθ-βριυῖ." ὅ. α΄. Ἐταζου, Τὸ 
σοϊάφη Βοιισῆ, νο]. τ. ῥ. 180. 
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85 ΟὐΥ̓αὐϊδηια. ΤῊΘ Ῥϑύβοῃ Ψὴ0 ἢδ8 Ἰπουχγθα ὕῃθ αἸβρ  αϑαῦο 

οὗ ὉΠ6 βαρογηδίιγα, ὑδπδηῦ, ΟΡ σαδγαϊδη βρισῦ, οὗ 086 {χ866 οϑῃ 

ΟὨΪΥ ϑύοῃθ [ὉΣ [18 ὕγθβρϑβϑβθ ΟΥ̓ ἃ ΒΡΘΟΙδὶ Θθυθιηοηῦ. 715 σοηδιϑῦϑ 
ἸῺ ΒΡΓΒΚΙΙΩρ ΠΟΠΘΥ τουπῃα ὑῃ6 σαηϊς οἵ ὑμ8 γθα δπα 1ῃ ἀ6- 
ῬοΒΙΙηρ' ἂὖ 105 τοοῦ ἃ Πα ΘΥ οὗ 51η8}} βυγθϑῦ οϑίκθβ Ῥυθραγϑα [ὉΓ 
[6 ρύυχροβθ. 10 15 Ὀθ]θνϑα ὑῃμαὺ [6 ὩγτΡἢ οἡ ρϑιίϑίπηρ' οὗ 
ὉΠ18 ἜΧΡΙΘύΟΡΥ ΒΘ Π 66. Μ01}} θ6 δρρθαβϑα δηα χϑϑύοσθ ὑπ ραυθηῦ 
ἴο ὨΘδ ἢ. 

Τὴ οἷοβθ δηδΙ ΟΡῪ ὕο ὑ815 Βα ρθυβυ 10 βύϑηαβ ὑ. 6 θ6 116} οὗ [86 
ϑηΟΙΘηὐβ, ΘΟΘΟΥΙηρ' ὕο ΨΏ1Οὴ Ῥδη γϑϑύθα τοι 15 ΟΣ δὖ 

ὨΟΟη-ἰ146: “ΤῚΒ ποῦ πηθοῦ, Ὁ βΒῃβρβοχά, [0 8, ᾿Ἴ185 ηοῦ τηθϑῦ [ο 
ὈΙΘΥ ὑπ ρὶρα δὖ τϊᾶάδυ. Κα ἔβας Ῥϑῃ; [ῸΓ ἴῃ ΨΘΥῪ ὑγαύῃ αὖ 
ὑμαῦ ποὺ ἢθ τϑϑῦβ Ὠ15 ΨΘΘΙῪ [05 το ὑμ6 ἰδύραρ οἵ ὑῃθ 
οἶδδθ, ἃμα ἢ 15 ἤδυΒἢ 8ηα ΟΓ6]: ἤθγοθ νγϑῦῃ ΟΥ̓ΘΙ Β108. ὍΡΟΙ 
ἢ15 ὭΟΒ6 ἢ ΘΙΠΆ]ΔΥΥ ὑδ6 ᾿πιβαῦδηβ δῦ ὑπ6 ργοϑϑηῦ ἀδὺ Ποϊὰ 

ὑπαῦ ὑῆ6 ἐργιροίηιοα----ὃι ΒΡΘο165 οἵ ὕῃ6 Βαβαί ἃ---ΘΡῬΘ 885 1η ἢ 68 
6148 δχϑοῦϊν δῦ ἤόοῃ, Βο]αϊμρ' ἃ 510 Κ]6 1ὴ ἢθγ ἢϑῃα." 

1ῦ 15 ἃ Μ}]-Θϑύθ 5ῃ 64 ἰοῦ ὑμαῦ ἢαῦϑ δηα ἤουβοθ δπα 8] 
ἸΩΟΥΘ ΟἿ᾽ [655 δἰδογαύβ ἀνθ] ] ]ηρθ 8.6 ὍὉΠ6 τοϑα]ὺ οὗἩ ἃ γϑ᾽ ΘΙ Υ 

ΤΟ ΘΓ ᾿ηγθηὐοη, δηα ὑμδὺ ΟΟΥ γϑιούθ ἰογθίαϊ μθυθ ψ γΘ οοηὐθηῦ 

ἴο ᾿ἰνο δῃα ἀϊ6 θθηθαῦῃ ὑμ6 τοοΐβ δῆογαβα ὈΥ ὑῃβ [ο]]ᾶρὸ οἵ ὑἢθ 

ἴγχθθβ. Αῃ δχυγθιηθῖν ᾿ηὐθυθδύηρι, ἃ] 610 ἸΠΘΟΠΒΟΙΟΌΒ, ΓΘΙῺ1- 

ὨΙΒΟΘΏΟΘΘ οὗ 0615 ᾿υΙ ΠΟΤ ]8] βίδίθ οἵ {Π6 Ὠπτηϑη γ806 15 ΘΙ θα α6α 
1ῃ ἃ Μϑδοθαοῃϊδη Βα ρουβυιοη. ΑΒ ὕ86 ἴτγθθβ 80 6 Ῥγο)θούμηρ' 
Θᾶνοβ οὗ ῃ8 ἢουβθ8 (ἀστρυχίιαΐῖς)--- 10 ἢ οοΥγοθρθοηα ὕἤο ὑῃ68 

Οαὐδργθδαϊηρ ὈουρὮ8---ἃῖθ Ὀ6]]Θνθα ὈΥ̓͂ (π6ὸ Μδοβθαομπίϑηθ ὕο ὉθΘ 
δαπηΐθα Ὁγ Νυιρῆβ. Εοι {185 σϑᾶβοὴ 1ὖ 15 ποὺ ἰωνα] ἴο 
ΘΟΙΏΤΗὗ ὃ ΒΘ ΏΟ6. ὉΠαΘΡ ἤθη. ΤῊὰ5 ὍπΠ6 ΝΥΙΡἢΒ 816 τηϑᾶθ 

ὕο [10] ὑῃ6 ἀυὐ165 οἵ ρο]σθίηθῃ, δηα ὉΠ 6Υ ἀο 1ὖ τηοϑὺ οἴβοίνοίυ. 
ΗΘ νῇῆο ὑγϑηβρυθϑϑοθ ὕΠ6 ΤΡ] ]ΟῺΒ. οὗ ὑῇοβο ἸΏ ]Β1016 ῬΟΥΤΘΥΒ 

15 ΒΌΓΘ ὕο ῬΆΥ ἴὉΓ 15 αἸΒΟΌΘαΙΘηΘΘ ΙΓ ἃ ὈΓΟΪΚΘἢ τὴ Ὁ ΟΥ ΒοΙῺΘ 

οὔμϑυ θαυδ}}} ἀπρθαβδηὺ Θχροιθηςοα (θὰ οὐγρατίσῃ). 
ΤῊΘ Ῥγθνδιηρ 6685 85 ὅο ὕμθ ἰοοῖκβ, μϑθιθ, δα ομδυϑοῦθυ 

οἵ ὑἠῃς Μδοθαοπιδὴ Νουϑιθβ ἃγ8 ψ706}} Π]υϑύταϊθβα Ὁ ἃ ψ]αο]υ- 
Κηόνῃ ἰορομα ψΒΙΟΝ 1 μοᾶγαὰ αὖ Μοίθῃμκ. 

1 ΤΏροονΥ, 1ἀ. τ. 15 [0]], 

2 Βαϊβίοῃ, δοπρδ οὗ ἐμ Εἰιιδδίαῃ Ῥεορῖε, Ὁ. 141. 
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16 δμορλογα απαᾶὶ ἐμ6 Νχψηνρῆδ. 

ΤΉΘΓΘ 85 ΟΠ66 ἃ ΒΗΘΡΠΘΙα ΜΏΟ ΟΠ ΤΟ }]}1Ὁ ΒΌΙΩΙΩΘΙ ὨΙΡ 
6664 ἢ15 ἤοοϊς ἴῃ ἃ ταθδάον. ϑυδάθην μ6 885 βίϑυθ]6α Ὀγ ὑῃ6 
ΒΟ Πα οὗ ΤΏΒΏΥ Τ 5108] ΤηΒ γα ηὗβ, Β.0ἢ 85. αἀγατη5. δηα ῬΙΡΘ6Β, 

1ῃ0. ὑπῃ6 αἰϑύδῃοθ. ΤῊΘ βουηαᾶβ ἀὐδνν ὨΘΆΤΘΥ 86 ΠΘΘΓΘΥ, 8η6 δὺ ᾿αϑῦ 

ὕΠ 6 Θ Δρρθαγθα Ὀϑίογθ ἢ] ἃ ἰοῃρ' ἤθη οἵ τη81615 ἀγθϑβθα ἴῃ Ἰοῃρ' 
Μ᾽ ἰύθ ΤΌ 68 δηα ἀδποίπρ' [ο ὑμ8 ὕλπθ. ΤῊ ᾿θϑάθυ οὗ 186 ἄδποθ 
(πρωτόσυρτος) 5 ὃι γουιῦῃ ΟΔΥΥΥΙΩΡ 1 ΟΩ6 ἢδηα [6 ψοοάθῃ 
ΜΙη6- ΠΡΌ (ρίοίδια οὐ ἐοϊιοίγα) υϑθὰ ὈΥ ἊὋΠη6 ρθαβϑδηίβ. Ηθ 

ἢ] θα ἴῃ ἰτοπῦ οὗ {Π6 βῃθρῃμοια δῃᾶ Πο]α ὑπ6 Ηδροη οαὖ ὕο ΒΊΤη. 
ΤῊΘ βῃθρβογχα δοοθρίϑα {ῃ68 οῇδσ, θαὺ Ὀθίοσθ ργοοθθαϊηρ' ὕο ΓΆ156 
[6 ἢαροῃ ὕἤο ἢ18 [1ρ8, 6, δοοοιάϊηρ ὕο ὕἤῃβ ουβύοιῃ οἵ {6 
ΘΟΌΠΟΣΥ, τηϑάθ ὉΠ6 Β]ρῃ οὗ ἰὴ οὔοβϑβ. δίβοῃ ἰο δῃὰ ῬὈβθβο]α! 

Ὀούῃ ἀβηοθῦβ δηα ᾿ἰοϑάθυ νϑηιβηθα, 86 τηθ]ο σοϑαβϑα, δῃα {ῃ6 

ΒΗΘΡΒοΥα ψ88 ἰοῦ δίοῃθ, ποία]ηρ' ἴῃ 15 μδηα 1ῃ ἰιθὰ οἵ [6 
βδροη ἃ υτηϑῃ 5|.}}} ΗΒ ῬΙΘΟΥ βανθὰ διγὴ ἴγοιη 8ΠΥ͂ οοη- 

ΒΘΟΘΏΘΘΒ. ΤΔΟΙῸ ΒΘΙΊΟΙΙΒ ὕῆϑη ἃ ΜΟΙ ϑοιηθ {Ἰσῦ. 

Οπρ 15 ΒγοΟΠΡῚΥ ἰδιηρύθα ὕο 8566 1ῃ ὑἢ15 ἰθρθῃα ἃ. ᾿ἸΠΡΘΥΙΩΡ' 

ΠΠΘΙΠΟΡΎῪ οὗ Ὁη6 Μαδ685 δηα ὉΠ61} οΠογαβ8-]θϑάθυ ΡΟ] ]ο. 
Α Βύουγυ οὗ ἃ 51121181} ὑΥρ6 νγὰ8 ἰο]α τὴολο οἡ δηούῃμϑι οοοδΒΊΟὴ 

αὖὺ Ἕνα} 1ὰ ὈΥ ἃ παύϊνο οἵ (μοβ. ΤΉΏΘΓΘ 15 ἴῃ ὑμϑύ 15]8ηα 8. ὈγἹαρῸ 
6816 Ὁπ6 Μϑια 5 Βυϊασο (τῆς κόρης τὸ γεφύρι) ἃιλα ρορα]δΙΥ 

Ῥθ!ονβα ὕο ΡῈ βδαηύθα Ὀν ἃ δ αἰθι-ριυῦ. ΕΔΥΪΥ ΟἿΘ ΤΠΟΓΏΙΠρ' 

ἃ Πδ ΨΆ5 ΟΙΌΒΒΙΩρ ὕπ6 ὈγΙάρθ οἢ Ηΐβ ΨΆΥ ἴγοτη ὑῃ6 υἱ]Π]ᾶσθ οὗ 
Ῥδρῃμομδ ἴο ὑ86 οδριῦὰ] οἷἱγ (χώρα), Μ ἤθη 6 τηϑῦ ἃ ὑδ}} γοιῃρ' 
γγοτλδ ἢ ἀγ βθοα 1 ΜΜ η106. 506 ὕοοϊκ τὴ ὈΥ ὑπ6 πϑηα 8δηα γτη8α6 

δῖα ἄθπος ψαὺῃ θσ. Ηθ νὰ ἴθ  θἢ ΘμΟΌαΡ ἴο ΒρθδκΚ δῃα νγν88 
Ἰτητ θα !δύθ! Υ ϑύσαοις ἀαπὶῦ. Ηθ τϑοονοιθα, ἤονανϑῦ, βοὴ αδΥ8 
αἰῦθν, ὑμϑη 5 ὕο ἴῃ 6 ῬΥΘΥΘΥΒ 8η6 ΘΧΟΓΙΟΙΒΙΩΒ Οὗ ὃ ὈΓ16Β0. 

Οπθ τροτ6 ἰδαῦασθ ὑπθ86 ἩΥΙΏΡΏΒ. ἤδνθ 1Π ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΜΙ ΟἿΥ 
ΕΔΙΡΙΘΒ, 8η 4 ὑῃμδὺ 15 ὕΠ6Ι ῬΓΟΡΘΏΒΙΟΥ ὕἤο ΟΔΥΤῪ ΟΥ̓ πον -ὈΟΓᾺ 

οὨ]άγθη. Οἱ [8158 φῬυϑούϊοθ, δηῃὰ ὕῃ6 τὥθϑδὴβ δρᾶ ὕο δνθεῦ ὑδ8 
αἀΔΠΡΌΥ, 1 πᾶν αἀνγοὶῦὺ ἂἃῦ βοῖὴθ ἰθῃηρίῃ ἴῃ ἃ ἴὈΓΊΘΙ ομδρύοθι. 

Ηδτθ 1 ν1}} ὑγσγ ὕο τϑκ ὑῃθ οοποθρύϊοῃ οἵ ἰη6 Νγρἢ ἃ 110{]6 

ἸΏΟΥ6 σιν ὈΥ τϑ δύ ηρ' ΘΠΟΌΠΘΥ ΒΌΟΤΥ ΤΌΤ ΜΙ θηΙΚ. 

ἐς βίργα, Ὁ. 125. 
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76 ἢγίηοθ απαὰὶ ἐδ6 Νχηιρῆ. 

ΤΉΘΓΘ 88 ΟΠ66 ἃ γΟΌΏρ' ῬΓΏῸΘ ΜΏΟ 86 8 τποὐμου, δηα ὰΟ 
ψιὺποαὺ ἢ6γ Κηον]θαρθ τηϑ]ηὐθιηθα τοῦθ σι 0ὉΠ6 βυίνδῃ 
ὨΥΡἢ5 (Κουσουϊίδα8) ΝΟ αἀννοὶῦ ἴῃ ὑδ6 ρϑίδοθ-ρασάθῃ. ΗΘ 

νγὰ8 ψοααθα ο ὑῃᾳ ἰαϊγτοθὺ οἵ ὕμθω. Νϑιῦθμου Βὴ6. ΠΟΥ δὴ οἵ 
ὮΘΥ σΟΙΡΘΏΙΟΩΒ Μοῦ Ῥουτηϊῦ ὑῃθ ῬιΊηοθ ἴο πο οτὐὰϊ οοτη- 
το Οοη ΙΓ ΘΗΥ͂ Οἵ ἢ156 ΠΙΘΏαΒ, ΟΥ δὐύθὴ ψιὺἢ Π18. ΟΥ̓ 
τοῦ Υ, ΠΟΥ ου ]α ὕΠ6Ὺ Δ᾽]ονν Ὠ1π ὕο δαταῦ 8. τηοσύϑὶ] ᾿Ἰῃηὔο 06 
ϑδγάθη. Ηΐθ τηούμοσυ, ποῦ Κηονιηρ ὑῃ6 οδαβθ οὗ 815 βίσδηρθ 
ὈΘΠΔνΙΟΌΙ, γγ88 ἀΘΘΡΙΥ αἰδύγοϑθεθα, δα ἢδα γθοοῦγθθ ὅο ἃ ἔθηα 
οἵ θ15 ψὰο δ8α ἴῆγθθ ἀδαρίθυβ δχααϊβϑιῦθὶν Ὀθϑαῦια]. 506 

ὑοοῖίς ὑπ6 οἰάἀθϑύ οἵ ὑβθη ἢούὰθ ὑο ὑῃθ ρϑίδοθ ἴο νναῖῦ οἡ {ῃ6 

ῬΥΙΠΟΘ, 1ῃ 86 ἢορΘ ὑμδὺ π6 τϊρῃῦ Ὀ6 ᾿παπορα Ὁ. {Π6 ἀδῃ)86] 8 

σΠδυτὴβ ὕο Ὀγθαὶς Π15 β]θησθ, Βαυῦ 84}1} ΠῚ δἴογῦβ θυ ἴῃ νϑ]η. 
ΗΘ τοιῃηδίηθα ἀατη. ΤῊΘ ΡΥΙΠΟΘΒ γηούῃϑν 6 Ὀχουρῦ ἰο 1ῃ6 
Ῥδίδοθ ὑπ βθοοῆα ἀδαρῃύογ; Ὀὰαύ 58η6 ψγἃ8. ΘαΌΔΙΪΥ ἀπμϑαοοθββίαὶ. 
Αὖ Ἰαϑῦ Ὁ06 γουηῃροϑῦ οἵ Ὁ.6 ὕδγθθ τηϑιάθηβ ραρσθα ο ὕδικθ ἢΘ. 

Βιβύθυ 8 ρἷδοο, Ηρὺ γϑαϑϑῦ νγὰβ ρυϑδηΐθα, 8ῃη6 8ὴ6 Ῥθρϑῃ ὕο ψϑιῦ 
Οἡ ὕπθ ρῬυϊθσθ 516 χτηϑάβ 818 66, δβϑιβῦθα Ὠ1τὴ δὖὺ [15 ΘΌ[Ϊ ΠΟΉΒ, 
]414 ὑμ6 ὕδ]6 ἴον ϊτα, θαὺ 586 ἤθνοὺ δάατθδθοα ἃ ψγοσα ὕο Ἀ1ΠῚ. 

Τηδπίθα, 51:6 οδυῦθα δροαῦ ψιῦ ΘΓ ἃ ἰἰὐῦύθη, δα δααγοβϑθα 

ΠΟΥ ΤΘΙΊΔΥΪτ5. ὑο 1᾿ῦ. ΤῊΘ ῥυἹησθβ τόμου, ῆο ᾿ιβύθῃθα δὖ {86 

ΚΘυο]6, ἱπηϑρΊη6α ὑπδὺ 0ῃ6 τπᾶ]α ἢ8α ϑισοθοαρα 1 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΙΗΡ' 
ὍΠ68 γουῦῃ 5 ὑὉδοιῦθαγ 1 δηα σδυγϊθα οἢ ἃ ΘΟ νθυβδύϊοη ἢ ὨΊΤΩ, 

δηα 5η6 νᾶβ ὑμδγθίογε ονϑυ]ογϑα δηα ἤϑρρΥ. Ομ ἀδγ Βὴ9 Ὀθρρδα 
ὍΠπ6 τηϑα ο 8.51 Ῥϑυτ 5810). ΠΌΤ ὉΠ 6 ῬΓΙΠΘΘ ἴογ ἤθυβοὶ ἢ δπα θυ 

ἴο ὈΚ6 ἃ να ]κ ἴῃ ὉὍ6 ραάθη. ΤὴΘ 1816 Οἢ ἤθϑυηρ ὑἢ185 

νν85 Ὀίαηρρα Ἰηῦο ροτιοῖ, [0 58:6 Ὥθνοὺ ἤορθα ἴο ἰοοβθῃ ὕῃ8 

ῬΙΠΟΘ 5. ομρθ. 6 ψϑηῦ 10 8ϑηα οαὖὺ οὗ ὑπ ΤΟοΙ 1Ώ ΥΘΥΥ͂ 
Ιου Βρι5. Τὴ ρῥυίηοθ, ψῆο δα Δίγθδαν Ὀθθὴ ἰαβοιηϑύρα ὈΥ 
0:6 τηϑὶα᾽ 8 ΟμδυΊΏ8, ΟἹ. β6ϑίῃρ' ΠΟΥ 80 5884 Ὀδθρϑὴ ὕο β5ρ6βκ ἴο [18 
ΟΠ] ϑ ]ο κ----ἴοσ, 85. ἢὰ5. θη βδια Ὀθίογο, ἢθ ψὰβ ἰουἀθὴ ἴο 

Θά αγοθα ἃ ππτηϑῃ Ὀθιρ. ΗΘ ΒρΡοῖΚΘ δηα 8816 : “ΜΥ ἀθδγ οδῃα]ο- 
σὕτοῖς, τ Πουοίουθ αῦὺ ὑῃοα 50 58α 2 

ΤῊ τηϑια γυθϑα!ν βοισθα ὕμ6 ορρογύαηιῦν, δὴ ϑΏΒΜΘΙΘΑ: 
“ΜΥ ἄθδι οδμαϊθβϑύιϊοϊς, Τ δὶ 80 886 Ὀθοθαϑθ ὑλῪ τηούθου ϑη 08 
ῬΘΓΙΔΙΒΒΙΟῺ [ὉΓ ΠΘΥΒ6}  8δπα τὴθ ο ὑδκθ ἃ ψψδι]ς ἴῃ π6 στάθη. 
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ΤῈ ΡΥΙΠΘΘ ΓΘΡΙ]Θα: 
““ΜΥ αἀθδγ οδηα]θϑθιοῖκ, γοὰ ἤᾶνα ΤΩΥ̓͂ ῬΟΥΓΑΙΒΒΙΟὴ ἴο ρῸ δηᾶ 

γγῸ ἘΚ τη ὉΠ6 σαγάθῃ ὕο-ἸΏΟΤΥΟΥ͂ ΓΔΟΤ Πρ; θαῦ γοὰ τηπϑῦ ααῦ 0ἢ6 

Θ,ΥΟΘΠ5. ὈΘΙΌσΘ 086 δᾶῃ Υ565.᾽ 
Ὅτ 06 Ἰηοτσοῦγ, ἰοηρ' Ὀθίογθ ἄβϑνῃ, ὑῃ 6 ῬΓΊΠΟΘ᾽᾿Β. τη Οὗ ΘΓ, 

ΘΟΟΘΟΙΊ ΘΏΪΘα ὈΥ͂ ὑμ6 τηϑια δηα βθνυθυύδὶ ἴθυηϑ]8 βϑύνϑῃῦβ, δηϊθγθα 
Ὅπ6 ρθη 8η6 ψϑκοα δροαῦ δαχηϊσιηρ' 105 ταν Ὀϑϑαῦιθϑ, [ῸΥ 
ἪὋη6 ΝγρΡ5 ὑθμᾶθα ᾿Ὁ. θη ὑπ6 ϑῦῃ ψὰβ οἡ ὕμθ ροϊηῦ οἵ 
ΥἸΒΙηρ', ἰΠ6Υ Παβύθηθα ὅο ἀθραῦῦ; δαῦ 616. 1ῇ6Υ οου]αὰ τοὶ 
ὕπ6 σαύθϑθ ὕπΠ6 ϑῃ Ὀυγϑῦ ἀροη ὕμθιη. ΑΔ ὕμπθυ ψθγθ ἀγα ηρ' 

ΘΔ ὑῃ6 σαύθϑθ, ὉΠΘΥ ρϑγοθινθα ἃ οἶα 5 οοῦ ΠϑηρΡΊΩρ [ΤῸΠ] 8, 
ὕγθθ, 8δπα ἴθ ὑπθ οοῦ ὕμπθιθ στεροβθα ἃ θθϑαῦ ἃ] ὈΔῦγ. ΤΏθη 

ὍΠ6 χτηϑια ὕοοϊκ οΥ̓͂ 6 τρᾶὰ ρᾶῦζθ Κοιοηῃϊοῦ, θῇ 5ὴ6. ΜΌΥΘ 
[ο]Ϊαβα ϑόγοββ ῃθὺ Ὀόϑοιω, δη οονουθα ὕῃθ ὈΔΌΥΒ ἴδοθ ψιὺῃ 1, 

10 ΟΥ̓ΘῚ ὧο ρτούθοῦ 1ὖὺ ἴγοῦλ ὕπ6 τὺ οἵ 9 βϑῦῃ. ϑοοῃ δΙΌΟΥ 
0815 ὑ86ὺ αυϊυΐθα ῆ6 σάγάθῃ. 

ΤῊΘ ῥυῖμοθ ᾿ἰδίθυ τη ἢ ἀν οϑίὴθ ὕο 86 σϑυάθῃ; [θυ ἢθ 
γγὰβ ΘΟΙΏΡΘΙ θα ἰο Βρθῃά πηοϑῦ οἱ 15 ὑππὴθ σι ἢ Π15 Ἡγιηρἢ- 16 
δα Ποὺ ἔθη ά8. ΤῊ Ἰαυῦοι νγἃ5 80 ἀθθρὶ Υ πιονϑα Ὀγ ὑμ6 τϑια ̓ Ὲ 
Κἰπάμθθϑ ὕο ἢ6 1 ὈϑΌΥ, ὑμδαῦὺ 8ὴῆ6 σᾶνα ὑῃ6 ρυηοθ ἰθᾶνθ ὕο Ὀγθαῖκ 

15 51:|6η66 8η 4 ΤῊΔΙΤΥῪ ὑΠ6 81} τη816, δηᾶ 8}} αὖ οὔθο Ὀοΐῃ 8516 δὰ 

ΘΙ ὨΥΙΏΡἢ-ΘΟΙΡΘΏΙΟῚΒ νϑηϊθηθα ἔγουη ὑμ6 σαιάθῃη, οὀυυγιην ΟΥ̓ 

ὕὉ86 ὈΔΡΌῪ ψιῦ ὑθθιη, ΤῊ ρῥυΐηοο, οἰαῦθα ψιἢ 1Ο0Υ, τοῦαγηβα ὕο 

086 ρεΐδοθ, ϑιιγθοθα Π15 τιοῦμου ΜΙ ὕθδυβ 1ἢ 18 ΘΥ̓ΘΒ, 8πη4 
ΘΧΡΙαἰμθα ὑῃ8 ουβθ οἵ 18 Ἰοηρ' 851|6π66. Ηδ βοϊθιμηῖζθα ἢ1Β 

νγοαδάϊηρ ΜΠ [ἢ6 ῬΟΟΥ τηϑια, 8ηα ὑῃπεῦ ᾿ἴνθὰ ὨΔΡΡΥ ΘΥΘῪ 

ον. 
Τὴ 0818 Βύουυ δηούμου ὑγαιῦ οοτητηοι ὕο 6. (ἀ8.6116 Βι0Π ἢ 8 ΟΥ̓ 

ΕΔΙΓῪ 15 τουρὩῦ οαὖ, ΠϑΊΘ]Υ ὑΠ 6 ΔΏΧΊΘΙΥ οἵ [ἢ 8 ἩΨΙΩΡῊΒ ὕο [ΌΤΙ 

ΘΟΠΏΘΧΊΙΟΩΒ ΜΠ τηογῦϑ]β ὙΠῸ ἃγθ Π61α τὴ ἰονθβ ϑυεϑοῦ Ῥοηάᾶβδρθ 
ΒΟΓΘΙΥ ἀρϑίηδὺ ὑμῖν ψ1}1.:} ΤΉΘΒΘ τη188}}ΠἸ|8 ΠΏ 65. ΜΘΥΘ ἔΓΔΠΔΙ ὕο 
006 ὩΣΙΩΡἢΒ οὗ οἷά, Ὀὰὺ ὑ6Υ πϑνϑ ργοβρθγθα, ΤῊ γϑϑαᾶϑυ ψ1}} 

τοι Ὁ Σ Ὅπ6 τοιηϑηῦϊο αὐὐθομγηθηῦ οἵ ΚΚίγρϑβο, ὑπ [δισγτ-]θ θη 
οἵ Οργρείδ, ἰο Ὁ 8 9] ἀθυ!ν Πουηοϑῖοῖς μθτο, ὰο βοουηθαά ΠΟΥ ἰού 

δια 8}1 ΠΕΡ ῬΓΟΠΆΪΒΘΒ οἵ ρϑγθηηϊαὶ γοιὺῃ ἃ πα Ἰταλοῦ 8 ΠΥ, ἸΟΠΡΊΠρ' 

1 ΟΡ. 4. α΄. Οβιηρθ 811, διιρεγϑείίοης οΓ {Π6 Ηρ μϊαπάς ἀπά 18]απάς οΥ δοοϊίαπα, 

Ῥ. 41. 
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(ΟΥ πούβιηρ Ὀαὺ δ15 το] 416-ροϑα βροῦβο δῃᾷ ὕῃ8 τυρρϑα Βῇογϑϑ 

οἱ 15 πϑύϊνο 1516.1] 

Ετοτα ὑμ6 δῦονρ βἰζθίοῃ 1τὖῦ Μ1Π] 06 βθϑὴ ὑμαῦ ὑπ6 ΝΜδοθάομῃϊδῃ 
ὨΥΤΩΡΉΒ, ὑΠοΟυρΡῊ ὑμ6Ὺ θθδν ἃ οουύϑίπ ἀἄθργθθ οἵἨ γυϑβϑιιὈ]δησα ἴο 

{πΠ6 Οδς Εδιστῖθθ, δμὰ ὕἤο ὑμ6 ΄Ίδανοηις Βαβα καθ, 1185. δηαᾶ 

ϑϑγηοάϊναβ, 86 τα] Ἰάθηῦιοαὶ ἢ ὕῃ6. βουῦμοη ΝΟΓΘΙα6Β, 
ΜΏ0, ποὐνψι βίϑηαἀιπρ ἃ σΘΏΘΡα] [Π|κοπθ88 ο 6. ὈΘΙΠρΡΒ 78 
τη] οηρα, Ὦδνο δὴ ἱπαινιἀυδ εν οἵ ὑμθιῦ ον μα ἃ’ ἔἉ]}}Υ 

Θηὐ 164 ο Ὀ6 ταριὰθα 85 αἰσθοῦ ἀθβοθπαδηῦβ οὗ ὑῃ6. οἰδββιοδὶ 
ΝΥ ρΡη5. [Ὁ νὰβ ποῦ, οὗ οουγβθ, ἴο Ὅ6 δχρθοίθα ὑμαῦ ὑῃ8 

διηοιοαῦ 166 5ῃοι ἃ ἤδνα τοιηϑιηθα πἀπϑ]ύογθα, δ ψ 80- 

ΘΟΥΟΙΠΡῚΥ Ππα ὑπμᾶῦ τῦ Πἃ8. ὑπαογροηθ βιι6 ἢ. το Πα ἢ. ἃ 8 

Ιαρβθ οὗ ὑΐϊπιθ δῃὰ ἰπύθιοουσβα γι ΟὔΠΘΙ Ὠϑύϊοηβ θυ Ὀουηά 

Ὅο Ὀτηρ δρουῦ. ΤῊ ΡΓΙΏΟΙΡΘΙ ροϊηὺ οὗ αἀϊἤδγθηοθ Ῥθῦν θη 0ῃ6 
οΪά δῃὰ {ῃ6 προ ΠΥΡΡΏ 18 οη6 οἵ ομδιϑοῦθυ, Τὴ6 τηοάθχῃ 
Νογαϊάδ, 18. ἃ8. ἃ Θ'ΘΠΘΙΆΙ Χ16 τ ρυθϑθηῦθα 85. ἃ ΤΏ8]]10] 5. Πθμα 

ὕο Ὀ8 ρῥτοριυϊαίθα οΥ σοπο δ θα, δηα 181]1η0’ ὑῃωῦ, [ο ὍΘ ΘΧΟΤΟΙΒΘα 
85. δ ὉΠοΪΘϑη ϑρ0|τὖῦ.. ΤῊΪΒ ἀδρθηθυϑῦο 15 τηοϑῦ ῬυΌΡΔΌΪΥ ἀὰθ 

ἴο {8 ᾿πηῆπρηςρ οὗ ΟΠ γιβυιθηιγ. ΤῺΘ ΝΥΤΩΡἢΒ πᾶν βῆδγθα ὑῃ8 
[δ᾽ οἵ ὕῃ61ν Ὀθύθουθ, ὑπ6 σγθδῦθι σοὰβ δηα φρο] 658685 ΟΕ ΔΗ ΙΑ ΌΤΌΥ. 
ΤΉΏΘΙΣ Ποηουτβ, 6 ὕμου σου] ποῦ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ΟΥ̓ ΘΟΩΥΘΕΙΘΕΌΙΥ δ 
ΒΌΟΠ ΒΗΘ, ψΘΥΘ ὑὐϑηβίθυυθα ἴοὸ βϑιηίβ, ἃηα ὑη6 Ῥοοὺῦ ΝΥΙΏΡΏὮΒ, 

ΕΚ 81} ἀουβεοηθα ἀθιῦθθ, ἤν δα ὕο 51:ηκ ἰο ὑῃ6 ἰδϑνϑὶ οὗ 

ἀθιηοηβ: αἰβοσθαιϊῦ ἃ ρῸα 8η6 ΘΧΟΥΟΙ86. ὨΠΠ. 

Ἰγοοά- ϑριγιέδ απὰὶ Ἰ αΐογ- ΡΥ 8. 

Τὴ δἀαϊθοη ἴο ὑῃ6 Νοιδιάθβ, [ῃ6 Μδοθαοῃιϑηβ ΓΘΟΟΡΉΖ6 {Π}6 
οχιβῦθηοβ οὗ νϑυιοὰβ οὔθ᾽ Βα ρουηδύαγαὶ ὈΘ1ηΡΒ ΚΉΟΜΤΏ 8.8 “ΘΡΙ ΙΒ 

οὗ Ὁπ6 Β]οιηθηῦϑ᾽" (Στοιχειά). Τῇ νογὰ, ἴῃ ὉΠ 6 βΒθῆβθ οὗ {868 
ΟΣ ΡΥΙΏΔΙΎ 6] Θη8---Πϑ 6 }Υ, ἤγθ, ψϑύθυ, δ. 8 θαι !--- 
ἀαύθ5 το ὕμ8 {16 οἵ Ρ]αύοΣ Τὴ Νρο-Ρ]ῦομπιβῦβ 5 056- 

1 Ἤργῃ. Οά. 1. 18 [0]]. ; ν. 18 [0]]. 

2. 5366 ΤΌΖΟΙ, Ποβθαγο ἢ 8 πὶ ἐν6 ΗΠ σμϊαπάβ οΓ} Τιγίεν, ΝΟ]. τι. Ρ. 814; Βουμαγᾶ 

δομιηϊαί, θ.α5 Ῥοϊκοίοδοη ἀον' Νεοιιστίοοοι ἀπ ἀα8 πμοϊϊοηίδοῖα Αἰογε θην, ῬΆΒΒΙΤὴ ; 

δ βίοῃ, ϑοπρδ 0 ἐλε ᾿ιιδοίαη ΡῬοορῖο, Ῥγαΐθορ ἰο 2α οᾶ. 1872. 

8 στοιχεῖα τοῦ παντός, “ΘἸοπχθηΐβ οὗ [86 πηΐϊνογβθ,᾿ ῬΙαύ. Τύπι. 48 Β, ΤΠθβ6 

δ Υ6 [86 ῥιξζώματα ΟΥ̓ ὁ τοοῦβ᾽ οἵ ἘΠ ΡΘΑΟΟΪ6Β. 
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ααθηῦν ΘΡΡΙΘα τ ἤο 86 ϑβριγ] δ ψΏ]Οἢ 0 Γ6. βαρροβθα ἴο 
ΘΏΙηδῦθ ὑῃ6 ἔοαι οἰθιηθηΐβι Αὖ ἃ. 511} ἰαύοσ. ἀδύθ, 06 Ὡϑῖὴθ 

οϑ8. ὕο Ιηθϑῇ βρἰσῦθ. ΟΥ ἀΘΙΟΏΒ σΘΠΘΥΘΙΪγ. Νονϑαδυβ τὖ 15 
ΔΡΡΙΘα Ὀούῃ ὕο ἀθιηοῃβ δηα ὕο ἢππηϑῃ 5018 ΟΥ σῃοβῦβ, ἴῃ ἴδοῦ 

ὕο βριγῦαδ] ὈΘΙηρΒ. οἵ 81} ἀδηῃοιηϊηδῦομβ. 6 Οομ ἈΒΙΟῺ 18 

ΘΥΙἀθηὉ]Υ ἀὰθ ὕο ὕἢ6 ὉμΊν Βα] ϑηϊηλϊδῦϊς ἀοοίτγιηρ, ΘοσοτΌηρ' ὕο 

γγ]Οἢ “οα]8 οὗὁ ἀθδα Ἰηϑῃ 8ἃ1΄6 Θοῃβι ἀθγθα 8δ8. ϑοῦιϑ ΠΥ ΤΟΥΤΏ]Ὴρ' 

ΟὯ6 οἵ ὑπ “πηοϑὺ ᾿τρογύϑηῦ οἰαββθβ οἵ ἀθηλοηβ οὐ ἀθιθιθβ. Ὁ ὟΥ6 

5804}} ἢγϑὺ ὑγθαὺ οὐ ὑμ6 Στοιχειὰ 85 ἀθῃῖοηβ, 8ηα αἴθουσα 8. ἃ 8 

δ μοδύβ, ΘΙ ΒοῸρΡ 1 15 ποῦ ΔΙΆ ΥΒ ΘΒ ὕο γᾶν ὕῃ6 ἴπ6 Ὀθύνθθῃ 
006 ὑνγο οἰδβ868. 

ΤΏρθΘ ἀθιηοηβ Γοϑιαθ ἴῃ ψοοαβ, Ὠ1|15, αἀ4165, ΤΙΝ 856 

ἰοαηὔδιηθ. ΤΉΘΓΘ 15. ὨΔΥΑΙΥ 8. ποοὶς ΟΥ ΘΟΟΥΠΘΙ οἵ Μϑοβάοηϊδ 
80 ἰῃηδΙρηϊΠοθηῦ 88 ποῦ ὕο Ὀθοδδϑῦ 906 ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Θ Οὗ ὑῃ686 Βριγῦ8, 
ΜὴΟ τηᾶῖκθ ὑῃ6 11 ρύθϑθηοθ ἴθ] ῦ δηα ἴϑαυθα 1 νΔΙΙΟῸΒ ΤΏΟΥΘ ΟΥ̓ 
ἰθ58. ἸΠΡΘΏΙΟῸΒ ᾶγβ8. ΤυΒ Μουμὺ οαῦο, Ὡθαῦ Ὁ.6. ν]]ᾶσο οἵ 

ΘΟΟὮΟΒ τη ὕῃ6 ΟΠ δίοιαϊς Ῥϑηϊηβαΐα, γθθοόμοθβ θοῦ ὉΥ πἰσηῦ 8πα 
ὈΥ αἀδὺ νι 5}}1}}} ἰαυρηύοσ, ἰουαα Ὑγϑ]Π]ηρ, μα οὔθ ψοιρα 
ΒΟ 65, ΨΏΙΟΙ. Ῥγοοθρα ποῦ ἔγοιῃ ταοτῦϑὶ ᾿ησθ. ΤῈ6 Ὀοϑὺ ὑμιηρ 

ἴογ Ὁῃ6 γϑυϑί θυ ὕο ἀο ἴῃ ὕπ8 οἰγουχηβύϑηοθβ 15 ὕο τηϑῖκθ {88 
ΒΙΡῺ Οἵ ὉΠ 6 ΟΙΌΒΒ, πχαυουιηρ : “ΉΗΟ]ν ΟΥΟΒΒ ϑιϑϑιϑῦ τὴ [ἢ (Σταυρὲ 

βοήθα με !}) πιὰ ὕο ΤΥ οἢ [115 ΜΨΘΥ͂. 

ΝΟΙΒ65 οὐ ὉΠ15 ἀββου ρΌΟη. ἃγ6 ΟΥ̓ ὑπο ββιϑηβ αὐυγιαύθα ὕο 
ὕΠη6 νψοοά-ἀριηοηθ. Τὴ βᾶτηθ ἀθιηοηβ ΔΙῸ 8150 ἢ 6] ΥΟΒΡΟΏΒ1Ὁ]6 
ἴον ψ αι] 1458. [ἢ Μϑοθαοηῖδ, ν 10] ψ1 πα 5. δηα ΟΥΠΘΥ 1] ἉΓΊΟΙΙΒ 

Ῥβμθποίηθηδ οἵ ἃ ἰππᾶγθα ἡδύῦασθ ΓΘ Οθυ αι] Υ βοὺ ἀονῃ ἰο 

Βαρουηϑύῦατα! ἀρθηου; Ὀὰὺ ὙΠΘΟμοΡ ὕο ΜοΟΟα-αἀθη ΟῺΒ. ἃ8. ΔΙΠΟῺρ' 
ὍὉπμ6 5Ιανβθ, ὕο Π)]1η8 δθ. ϑιλοηρ ἴῃ6 Μομϑιηιηθάθηβ, ΟΥὐὁἡΘ ᾽ο [ἢ 
Νοιϑίαθϑ 85. ϑιηοηρ ὑχ6 βουύῃοση ΟὙ ΘΚ, 1ὖ 15 Ὠδτὰ ὕο αἀδῦοτ- 
Τηη 6. [Ι͂ἢ 8ΗΥ͂ οᾶ56, [ῃΠ6ν 4Ὧο ποῦ δὐϊθιαρῦ ὕο ἀτῖγα ὕΠ6 6.1} θβιηρ 
ΘΙΥΘΥ ὈΥ ν]οϊθηῦ τηθϑη8, Ὀὰὺ 816 οοῃύθηῦ ὅο ΘΧΟΙΌΪΒΘ 10, [ἢ 

ὑμ6 ἀιδίου οὐ Τλακικονικία, 6 σι ιμα 15. οα]]6 ἃ ἄνεμο- 
σπλάδα, δὰ ἀστηρ ὁη6 ὕῃ8 ῥθορὶθ 81΄᾽86 ϑοουϑίοιηθα ἴο 

1 ΠΎ]οΥ, Ργίηυϊξίυνο Οζι, νο]. τι. Ὁ. 111. 

2 Π15 ἰϑύχῃ βθϑζὴβ ο ὃ6 ἃ Θοηροσπμᾶ οὗ ἄνεμος, τυϊπα, για οἰ 61 σπιλάς, ΟΥ̓ 

σπληδός (-- σποδός, 87,68, ΟΥ̓́ΥΔΙΠΘΥ ἀιιθῖ, 85 ἴῃ Ηαΐ. τν. 172: τῆς χαμᾶθεν 

σποδοῦ ' ἀπδὺ ἔγτοτῃ [86 ργουαπᾶ ἢ. 1ὑ 18 πον [6 ἔβιβ οι ΘΙ ἃ οογύϑ!η 5600] 

οὗ ῬΒΙ]οΙορσίβθίβ ὑο γἱἀ]οα]6 ὑπ6 ΒΘαΥ ἢ ἔοχ δηίασθ ὑθυ 5 ἴῃ Μοάδγῃ ἀσθοκ. ΤῊ18 
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ΓΛΌΥΤΩΟΥ ὕῃ8 [Ὁ] ηρ ΟΟΥΟὰΒ ᾿ποδηύθίϊοι : “ ΑἸΌχϑηαᾶου ἢ 

Οτθαὺ ᾿ἰνούμ, ἅγ 6 ἀοίῃ [ἵν δπα τοῖρῃ" (Ζῇ, ζῇ καὶ 
βασιλεύει ὁ Μέγας ᾿Αλέξανδρος)"---ὧ᾽ ἴὈγπλα]α, δηϑιοροῦβ ἴο 
ὉΠ:8 ΟΠ6 ἴΌΓΙΉΘΥΪΥ αὐΐοταα ὈΥ͂ οΟΙα ψοιηθη αὖ Αὐῇθηβ ἴῸΣ ἃ 51ΠΉ1ΠΔΥ 
ΡαΓΡοΟΒΘ : “ΜΙΗΚ 8ηα ΠΟΙΘΥ ἴῃ γοῦν ρα." 

ΤῊ6 ᾿Ἰηπϑοιύδηὐθ οὗ  Δ55111|κα, ἃ ν1]ᾶρ 1 ὑΠ6 ν]16 Ὺ οἵ 0ῃ6 
ΤΊΨΘΥ ΘΠΟΙ ΘΟ ν 6816. ΑὨὐ ΘΙ. 8, ἢανθ ΒΟ βύγσϑῃρ8 ἜΧΡΘΙΊΘΏΘΘΒ 

ὕο τοὶϑῦθ ΘΟΠΟΘΙ Ωρ ἃ ΡὨΘΠΟΙΏΘΏΟΏ ΙΟΟ8}}} πο 85. ῃ6 

“Ῥδββαρο᾿" (τὸ πέρασμα). Τὺ 15 ἃ τυϑῇ οἵ ψ]ηα ΜΏΙΟῊ βαδάθηϊ]ν 

ΥἹΒΙ Ωρ, ἃ5. 10 ΒΘΘΙΏ8, το [Π6 Ὗ 61] οἵ Μυταὺ (τοῦ Μουράτη τὸ 

πηγάδι) αὖ οη6 6ηἀ οὗἩ ὑῃ8 ν]]}]}ρῸ, ΒΘ 05 ΤΙΣΙΟΌΒΙΥ ὑΒΤΟΌρὮ 0}6 
ψ]]Π]ᾶρΘ δα ὕμθη 85 Βυσαθην 5108 ἰηὔο ὑπ ΤΟΙ οἵ ΑἹ! (τοῦ 

᾿Αλῇ τὸ μνημόρι) οχ 086 ξφἄρσθ οὗ ἃ ψψαύθγοουυβθ δῦ ὑπ οὔμϑυ δπά. 

ΑΒ 1ὖ Βρθϑᾶβ οῃ, τῦ {118 ὑπ οοχῃύγγϑιαθ ψαῦ ἢ ΒΟΥΓΙΌ]6. ΠΟΙΒ65 
Ὑ ΒΙΟῊ βοτηθύϊπηθθ γα {Κ ὑῃ8 Ὀθ]]ονίηρ οἵ οαὐῦ!6, βοιμθῦϊ πη 68 
πκ6 ὑῃ8 Ὀ]θαύπρ' οἵὁἨ ροαΐβ οὐ' 86 ρυαηηρ οὗ ρΙρθ, 8η6 οἴὔθῃ 

ΠΠ|κ ὑὴ6 βῃγιῖκβ δα νγ8115 οἵ Ὠσηδη Ὀθιηρθ. 10 ὈΪαθὺβ Θν συ - 

Ὁηρ τὖῦ ὈΪονβ ἀροη. μοθνθν ἤδρρθὴβ ἴο Ὀ6 βαϊαῦθα ὈΥ 18 
ὈΠΡΉΙ Ηρ Ὀγοδύῃ 15 1τηϑύδηὐνν δύσι ἀατρ. ϑοηθ οἵ {86 
ρϑαβϑδηὺβ θοδϑῦ οἵ Ὠδνιηρ' [Ὁ] ονσθὰ {Π|656 τυ ϑύθυουΒ Βοιμα8, θηα 
δίπττη ἰμαῦ ὉΠΟΥ͂ οθᾶθθ οὐ ὕμθ ϑροῦ ᾿παϊοαῦύθα αρονθ. ὅνο 
ΥΘΆΒΟΙΒ οδϑὴ ὍΘ ΘΒΒΙΡΏΘα ἴογ Ὁῃ6 8]|οσϑὰ βαδαθῃ οθδβιηρ οἵἨ ὑῃ6 

᾿ομἄθηον 15 ἃ ἡδύαχδ) γϑϑοίϊοῃ ἀρδίηβῦ [6 ορροβὶύθ δχίγθηθ, ψὨ]Οῆ 85 ἢ νοραθ 

ΒΟΙῊΘ ὑδιγὺν οὐ ἰουίν γοαυβ ἄρο. ΚΞ5Ξ1}1, πὸ οὔθ ῺΟ 88 δχσρ] ουθα [Π6 Ὀγ- ΨΥ οὗ 

πὸ αὙθοῖκ ψου]α δὴ [811] ὑο πούϊοα βχίγθυθοὶυ οἹα ψογᾶβ 8η4 ῬΏχδβοβ σι ηρ' ἊΡ 

αὖ ἀποχρθοϊθα Θούηθυβ. ΕΥ̓ {86 ΓΟ]]ΟΝ ρ οχϑιάρὶθ 1 τὰ ᾿ἱπαθοίθα ἰο Μ. Ρ. Ν. 

Ῥαρδρθουρίῖοα. Ηβ ομβ αδὺ τηϑύ δὺ ϑ'διοηΐϊοα ἃ ρϑαβϑδῃηύ ψοχάϑη ἔχομι ΚοΙΙδ κί, 8 

5118} Ὠδτη]θῦ ο]οθο ὑο ὑὴ6 βϑύπαυυ οἱ ὑηὴθ αγᾶδυύ. 816 δᾶ Ὀσουρῃΐ ΠΟΥ ὈΟΥ͂ ἴο 

ἰονῃ ἴο ΘΟ 5} 8. ἀοοίου, Τὴ 1ϑα δᾶ Ὀγόκθη Ὠ15 6ϑᾷ ὃν ἔ8)}[1ῶ60ρ ᾿ς τὰ δύσαλα, 

8.5 ΒΠ6 ΘΧρΥ ββϑα 10. Τὴ6 νογᾷ Ὀθοϊῃρ Π6Ὺ ἴο ὑπ8ὺ ΒΟΒΟΙΔΥ (885, 1 νϑηΐαγα ἴο ὑδῖηΚ, 

16 Μ11 δ ἴο τηοϑὺ ΟἼὙΘΘΙς Β6Π.01818), 6 αβκρὰ δύ ψηϑὺ 5η6 τηϑϑηῦ Ὁγ 1ὖ, δηἃ 516 

ΘΧΡΙαΙηοα “νά, κεῖ ποῦ κολυμποῦσε ἔπεσε μέσ᾽ ᾽ς τῇς πέτραις." “ΤΟΙ ὑ γΟᾺ 866, 88 

Ἠ6 ψ88 βγη ηρ Π6 6]] 1 διηοὴρ Π6 δίοῃθβ,᾽"" ΤῺΪΒ Θχαρ ϑηδίϊοη τηϑᾶθ [Ὁ αὐἱΐθ 

ΟΙθαν ὑμαῦ ὑὴ6 σψοχσὰ ΨΜὰΒ ἃ ΒΌΥΨΙΝΆΙ οὗ 8 δχίγθ ον δποϊθηῦ ἰθύχ, ΜΏΪΘΙ, 1Π 

ΘΟΙΏΙΠΟΩ ὙΠ ΥΩΔΗῺΥ͂ Οἴμουβ, αἸα ποὺ Βδρρθὴ ἰο μπᾶ 1.5 ΨΦΥ ἰηΐο ἩΘ]]ΘΏΙΟ 

Ἰοταύαγθ. ἀσοογαάϊῃρ ἴο ΤῊΥ ΘΔΌΒΟΥΙΥ 1 ὁδὶ Ὀ6 πούμίηρ αὐ ἃ οοτηροσῃᾶ οἵ 

δυσ- (πι18-) ἃπᾶ ἁὰς (016 568) πχδϑηϊηρ 6 ἀϑηρογοῦ 5 ΟΥ ΤΌΟΚΥῪ Ῥᾶτίβ οὗ {86 568. 

ΤΑ, Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ ». 79. Οπ {86 Ἰἱπρουίησ 

ΥΩΘΙΏΟΥ ΘΒ. οἵ ΑἸοχϑηᾶθυ δᾶ ῬὨ1ΠΕρ οἱ Μϑοθάοῃ, νυ. ἑμζγα 6ὁἘ. χν. 

2 Ἄοββ, Ζ1ηϑοϊγεοίβθη,, τιι, Ὁ. 182, ἴῃ ΤόΖου, ᾿ἰβοαγοθεβ πὶ ἐμὲ Ηϊσμϊαπᾶς ΟΥ̓ 

ΤᾺΡΚον, ν0]. τι. Ὁ. 810. 
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ΠΟΙΒΘ δῦ ὑπαῦ ρῖϑοθ. Τῇ {μ6 “Ῥαββᾶρθ" 18 ἤο Ὀ6 γτϑρϑυαθα ἃ8 
08 ΨΟΙΪΚ ΟΥ ὕΠ8 νϑῇ1ο16 οὗ ἀθιηοῃβ, 1 15. Ὀοπηα ὕο βῦορ οῃ ὕῃ8 
Ὀδηῖς οἵ ὑπ βύγθϑῃηι ἃ58. 0 ἀἄθῃγοῃ σῇ ΟΥΟΒΒ. “ΤΌΠΗΙΩρΡ Μαύοτ." 

Τὸ Βῃου]α Ὀ6 ποίϊοϑά, βονϑνϑυ, ὑμαῦ ὑΠ8 ρυϑῦ 15 5814 ὕο 1188 ΠΌΤΩ, 

δια ἴο 5101 1ηἴο, ρΙδ665 οΘοηηθούθα ψιὺ ἢ [Π 8 ἸΘΙΏΟΙΥ οὗ 8 ΤΙΚ; 
διη6, ΚΠΟΨΊΩΡ' ἃ8 16 (ὦ ψηδῦ 15 ὑῃ68 ΟΠ τιβύδη 6] 16 Ομ οοΓΠΙηρ; 

0Π6 αἰτἱτπδύθ ἔαὐθ οἵ ἃ ΤΌ ΙΒ 801], 718 ἸὩΔῪ ΤΘΘΒΟΏΔΌΪΥ ΒΌΓΠ]56 

ὑὉῃδ΄ῦὺ ὑΠ6 “Ῥαββαρθ᾿" 15 ἀπ ὕο {88 Ἰοϊηῦ οἴἴογία οὗ ὕῃ6 ὕνγο ἀθδα 
ΤΟΣ ΚΒ ΟΥΌΠ165 Μυγαῦ δηθὰ ΑΙ. Τμδῦ 1ὖ 15 086 σους οἵ 6υ]] 
ΒΡ ΣΙῦ5. ΠΟΠΘ οδῃ 6 500} ἃ ΒοΘρΌ]Ο 85 ὕο ἀϊβραίθβ. ΤῊ ἴδοῦ τϑϑὺβ 
οἢ. ὕπ8 ΠΙΆ ρΡΘΘΟΉ8 16 δαυμουιὺν οὗ δῃ οΪα σσοτηϑη οὗἨ ὑμ8 νι]]δρθ 

γγ0 ΘΔββαγθα ὑῃ6 ψΎΘΥ 1 ὕπ6 πχοϑῦ οοηβαθηῦ 8δηα σομβαρηῦ8]} 
ΠΊΒΠΏΘΥ ἸΙΩΘΡΊΠΘὮΌ]6 ὑμαῦ ΘΙ οὐ δῦ ου, “ρθϑοθ ὕο 815 808] "ἢ 

(θεὸς σ᾽ χωρέσ᾽ τον), 68 ἃ5 6 Ψ1Π6 νγῶβ ΤΌΒΒΙηρ' ὑΠγουΡὮ 6 
ΨΙΠΔρΘ δοῦμϑ! ]} 58 8116 ὑῃ6 οἰοθαβ οὗ ἀυδὺ ἃ. Ομ] σδιυγιηρ' ἃ 

ῬΙΌΟΠΘΥ οἡ οἰ. Βῃου]άοτ---ἃ ἔθαῦ οἵ ψῃ]Οἢ ἢ ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ ΟἸ]]α 15 
οᾶρ80]16δ. Ηδ ρυϊϑιιθα ὑπ δρραγιύοῃ (φάντασμα) ἀονῃ ὕο {16 
ΤΙΥΘΙ- 5146 δὴ ὕπο Ἰοϑὺ βϑιρηῦ οὗ 1ὑ---΄ὰτἶΊ,ἾὟν γϑῃ]Βη6α 88. ἃ ὑῃϊηρ' 

οὗ 811. 
ΤΉΏΘΒΘ πηϑη] δῦ 08 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑ ΨΘΓΡῪ ΟἸΟΒΘΙΥ ὕο ὑΠ6 ρϑιαο]5 

Οὗ ὑπ Τγθϑῆν, οὐ ψοοα ἀθιηοῃ, οἵ ἰθνοηϊο μυυβοίορυ. Ηθ 18 

5816 ἴο Ὀ6 γϑεῪὺ ἰομα οὗ αἰνουύηρ Ὠ]τη86]} ΔΓ Θ᾽ ἃ 51 Π21180 ΘΠ] οὴ 
1ῃ ὑπ 8 σοοάβ. “Αὖ βοῇ {1Ππ|ὴ65 ἢ6 τηϑῖκοθ 811] ἸΏΒΏΠΘΙ ΟΥὨ ὨΟΪΒ568, 

Οἰδρριηρ 815. δδηάβ, βῃσιθκιηρ σι ἰθαρηῦθι, ᾿τηϊθδῦϊηρ ὑἢ6 
ὨΘΙΡΏΙΩρ' οἵ Πογβθβ, ὕπ6 Ἰοσψιηρ' οἵ οονβ, ὑ86 Ῥαχκιηρ' οἵ ἀ0ρΆ...... 

ΒΟΙ ΘΙ 165 ΟΥ̓ ΠΙΡὐ ἃ [Ὀγθϑῦ- ΚΘΟΡΘ σου] ἤθδι ὑῃ6 να] ]ηρσ οὗ 8 
ΟΠ], ΟΥ ΊΟΘΩΒ ΘΡΡΘΙΘΗΙΥ Ὀγοσθθαιϊηρ' ἔΤῸΠ] ΒΟΠΘ. ΟὯ6 10 ὕΠ6 
ΔΡΌΙΙΘΒ ΟὗἩ ἀφαύῃ.᾽": 

10 ψουϊὰ ποὺ Ὀ6 αἸΠοαϊῦ ὕο ΗΠ] ἃ. νοϊσηθ Μη ΒύοΓΙ 65 
1] πϑὑταύιηρ' ὑἢ 6 νϑ ΊΟ5. ΤΟΥΤῺΒ. ὉΠΟΥ͂ ἡΥὨ1Οἢ ὕμθ8θ ψΊΟΪΚΘα βρισιύϑ 

ΘΌΡΘΘΙ ὕο ὑπ 8 θγϑϑ οἵ θη. Α σδύϑύϑῃ, 1ὖ 15 5814, γὰ8 οὔθ πιρηῦ 
θοΙηρ' ὑο Υ Θη1])ό, ἃ ὕονγ ὑο ὕΠ6 νγϑδῦ οἵ ϑϑίομπιοα. ΟἿ ὕῃθ νΥ 

ὍΠΟΥ 66 Πο]πη6α Ὀγ ἃ [1010 ἀδρρὶθ αἀορ (σκυλάκι παρδαλό), 
ὙΓΏΙΟΉ, ΘΟΙΏΙηρΡ' ὯῸ Οη6 6 ΏΘΠΟΘ, Κορῦ ΜΟΥΥΥ Ωρ [Π6 τη 0]68. 
Ομ οἵ π6 τιυϊθίθουβ πηαβύογρα βυβοιθηῦ οοῦταρθ ὕο αἀϊδτηοαηῦ 
δα ὑχγ ὕο οδίοϊ 1ῦ; Ὀυὺ 6 [8116 Ἰρῃοιαϊηϊοῦβγ. ΤῊ15. Πᾶρ- 
ῬΘΏΘα βθνθσᾶὶ ὑππη68, 8Πηα ΘΥΘΥῪ Ὁ1Π|6, 85 ΒΟ00ὴ 8ἃ8 ὕῃθ πη8ῃ 

1 Ῥαϊδβίοῃ, ϑ0η98 ὁ ἔα Εἰιιδδίαῃ Ῥοορῖο, Ὁ. 157. 
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βύγθύοῃθα οαὖ 815 δηά, ὑπθ ἄορ τηϑ]ῦθα 1ηῦο 81. (γένονταν 
ἀέρας). Τῦ ἀϊὰ ποῦ ορδ86 ὕο ΒΠΠΟΥ͂ ὕπΠ6 ὈῬδΡΌ πη 0}] ὈΠΘΥ τϑϑορῃθα 

η68 Ὀδηῖ8 οἵ ὉῃΠ6 δ γάδ δηὰ ὑμθῃ 10 νϑῃϊβηθα. 
Α ροαβαῃῦ αὖ (Οἰαἰαὐυιβύδα, ἴθ Ὁ 6 (ὑμδίοιαιο Ῥϑῃϊηβαΐα, νν 88 

Κηόνῃ δ5 ΟΥὐοο ς-ἤθοΚ (στραβοσνίχης) δια νγὰ8 5814 ὕο ΟΥ̓ Θ 15 

αἀοίογμῦν ὅο 8. 51,118 7 8οοαθηῦ. Ο͵θ6 δϑυθῃΐϊηρ, 85 ἢ6 "ῶΒ 

γγ δ τ ηρ' Ὠοτη6 ἴσοι ὑμθ 6] 5, ἢ ρϑιοθινθα ννῆϑὺ 6 ὕοοϊ ἴο θ68 
ὃ ΠΘΥΤΆ]655, ὑμοπρὴ ΘΥηρ', ροϑῦ, ὈΓΟΥΖΙΏρΡ 1ἢ ἃ τἸηρϑᾶοϑ. Ηθ 
ΘΌΡΥόδοη6α 1 δπα ψὰ8 {Π{πηρ’ 016 ϑῃιτηδὶ οἡ 15 Βῃου θυ, ψιῦῃ 
ὑΠ6 Ἰααάδ]6 τηὐθηὐιοη οἵ ὑδίκιηρ' 1ὖ 85 ἃ ργθβθηῦ ὕο ἢ18 ψτ8, ΤΏ Θ ἢ 
06 ροδὺ τηϑ]ῦθα 1ηὔο 50.866, ᾿Θϑν]ηρ' 105 δ ρύου 8. ἰϑδύϊηρ' ΒΟ ΘΗΙΣ 
οἵ ὑπ6 δανθηθῃγο. 

Αποῦμου ρϑαϑϑηῦ οὶ τὴθ ὑῃβ [Ὁ] ονηρ ΘΧΡΟΥΊΘηοθ, Ηθ 
ΟΠ6 αἀδὺ δ]Πρηῦθα πιῦῃ ΠῚΒ σουησϑάθθ ἈΠῸΘΥ ἃ ἤρ-ύγθθ ΜὨΙοῇ 

βύοοα οἷοβθ ο ἃ “Ηοΐν ὥθριϊηρ αἀθαϊοαίθα ὕο δὺ Βνιάαν. ΑἹ] 
Οὗ ἃ βϑυδάδῃ ἃ Ὀ8]} οἵ οοὐδοῃ-νγ700} βρύϑηρ' το ὑπθ. ρτοῦμα 
8.η6 το] ]6α ἀοσῃ ὑπ6 β'ορθ. ΤΏΘΥ ρυγϑαθα 1Ὁ τ 01] 10 βύορρϑα 
δηα βῃοῦ ᾧἃρ ἴεὔο ἃ Μψῃϊνα οοαηη. ΤΏθτο τὖῦ βῦοοα ἴου ἃ Ψ 116 
Θηα ὑΠθη ἀἸβαρρθαγθα. 

ΑἸ! ὑμθθθ ὕδ]8ϑ δι οαῦ 1άθαθ (ΔΉ 118 ὅο Ἃη6 βύπαθηῦ οἵ 
οοηρϑίαύννο [οἰ Κ-ὶοσθ. Ἐὸν τηδύϑηοθ, ὉΠ. 6. 1080} 100 οἵ ϑβοϊὴθ 
οἵ Ὁπ6 ΔρΡρδυιοηβ ἀθβοῦ 66 δΌονΘ ὕο ΟΥΟΒΒ ἃ “ ΤὈΠΠΙΗρ' ΒΌΓΘΘΙΩ "ἢ 
15. ἃ 6 }1- ηοῃ ἰθαύσσθ οἵ Ὁ. 6 ουἱ Βριυῦδβ 8η6 βρθοίσθβ οἵ {868 
Ηρ δ 5. οἵ ϑοουϊδηα,, δηα τὖῦ ἴοσυαβ ὑπ 6 Ὀᾶβ18 οἵ Βυγηθ᾽5 Τα ηι 

Ο᾽ Παηίογ: 

Νον, ἀο ΤΥ 5ρθθᾶυ αὐμηοδύ, Μερ, 
Απὰ σὶρ ὑπ Κου-ϑύδηρ οὐ ὕη86. Ὀτὶρ ; 

ΤΉΘΥα δὺ ὑμϑιη ὕμπου ὑὯγ ὕδ1] τῶν ὕοββ, 

Α τὐθηϊηρ βύχθδιῃ ὕμοΥ δ 6. ἃ ΟΥ̓ΟΒΒ. 

Α 5.118: ΒΌΡΟΥΒΌΙΙΟΩ 15 8Δ|]παθα ἴο ὈΥ Θϑοούν 1ῃ ὑπ6 ψ6]}- 

Καονῃ 1068: 

Η63 16 Ὁ886 ῬΟΥ οὐΥ' Ὀδηῖ δπα [6]], 

Ὁπ0}1 ἐμον ὀϑιὴθ ὅο ἃ ψοοαϊδηα Ὀγοοΐς; 
ΤῊ τυπηΐηρ βύγθϑγῃ αἰθβοόνθα ῃ6 506], 

Απαᾶ ΙΒ οὐ Θἰνιβ ΒῃδΡ6 ἢ6 ὕοοϊς. 

1. α. Οφαρ611, διυρεγεεϊξίοηβ ΟΥ ἐπὸ Ηϊἰσμανβ απὰ 1δἰαπας ὁ} ϑεοϊίαπά, 

Ῥ. δ0. 
2. ΨῇΖ, [86 ρΟὈ]π ρᾶρο, 116 Πὰν Οὗ ἐμὲ 1, αεὲ Μιδιγοῖ, ὁ. ττι. 1δ., 
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ΤῊΘ Καγθηβ οἵ Βιίγηδ, 80 ᾿10016 ἀκα ὕη6 Θοούοῃ ΗΟ ΘΠ ΘΥΒ 
ΟΓ δ Μεοθαοῃίβϑηβ ἴῃ οὔμοὺ τοϑρθοῦβ, θηὐουύδιη ὕῃ86 5816 
ΘΟΙΏΙΩΟΝ ΠΟΌΟΩ 8ηα ΘΧΘΙΏΡΙΠΥ 1ὖ ὈΥ̓͂ Βύτούσιηρ' ὑΠγΘ8 15. ΒΟΙΌΒΒ 

[ογϑϑὺ ὈΤΌΟΪΚΒ ἴῸΥ ὑΠ6 ρῃοβύβ ὕο ρ885 δοηρ. 
Αρδΐα, 886 βῆθρθβ ψῇο ὑμ6 Μϑοθαοῃῖδῃ ρηϑηϊδϑιηθ ο0- 

ΘΘΒΙΟΏΒΙΪΥ ἀβϑάτηθ του οὴ6. οἵ ὕμ6 ὑτϑηβίοσιηϑθιοῃ οἵ (ὑ68] 016 

[αὐγϊοα ᾿αὖο ἄθοσ, οἵ ψιύοθοθα ᾿ηὔο ἤδΥθβ, οαύϑ, 8ηα ὑμ6 πκρ, οἵ 0ἢ6 

ἄἀ6ν}} Ἰηὔο ἃ Ὠθ-ροδῦ, οὗ ὑῃ6 ΟἸδϊβύῦιρ οἵ Αγαάμϑαγοοῃϊῦ, ΠΟ ἢ 
ΔΡΡΘαΓΘα ἴῃ ὉΠ6 ραϊ]βα οἵ ἃ αορ," οὐ οἵ ὑπ6 5΄᾽' ν Μδνυϊ, σὴ. 
βοιηθθιηθθ ὕᾳχ ὑμοιηβθῖίνοθ το ΠΟΥΒ65. Οὐ ὕυ 5 οἵ ἢδιν. 

ΤῊΘ τωγϑύθεϊουβ δρραγιύιομ οἵ 8. 8] οἵ οσοὐδομι ΟΟΪ Τη8 0 8͵δο 

Ὅ6 οοτηρδιθα ΜΙ} ὕἢ6 ῥυϑοῦϊοθ οἵ Βιαββιδῃ ψιύσῃμθθ. τὸ σἤϑηρθ 

τἸηὐο Ὀ8118 οἵ ὑμγοδά δηᾷ οὐμϑι οδ]ϑθούβ οοηηθοῦθα, ϑοοογαϊηρ' ὕο 

την πο]οριϑῦβ, ψιῦἢ οἰουαϑ." 

ΤΉΘΙ 6 ἃΓΘ ΤΘΏΥ ΒΟΩΡΒ 1ΠΠπιδυγαύϊηρ' ὑῃ 6 Ὀ6]16Γ 1η ΝΥ αὔϑυ- ΒΡ 18 

ἩΦΆ Ι Πρ ΤΊΘΥΒ 8η6 6115 (στοιχειὸ τοῦ ποταμοῦ δπα στουχειὸ 

τοῦ πηγαδιοῦ). Το [Ὁ] ον Ιηρ᾽ 15 Οη6 οὗ {ἤθῃι. 

Τὸ Στοιχειωμένο Ἰ]Πηγάδι.5 

(»γοην Ζιοίμηια.) 

Τὰ τέσσερα, τὰ πέντε, τὰ ἐννεάδερφα, 
Τὰ δεκοχτὼ ᾿ξαδέρφια τὰ ᾿᾽λιγόμοιρα, 

Τὰ ἦρθε μήνυμα ἀπὸ τὸν βασιληᾶ 
Νὰ πᾶν νὰ πολεμήσουν κάτου ᾿ς τὴ Φραγκιά' 

«Μὲ τὴν εὐκή σου, μάνα μ᾽, νὰ πηγαίνουμε." 

“Νὰ πᾶτ᾽ ἐννεὰ ᾿᾽δερφάκια καὶ νἀρθῆτ᾽ ὀχτώ. 
ὋὉ Τιάννης νὰ μὴν ἔρθῃ ὁ μικρότερος. 
Σὰν κίνησαν καὶ πᾶνε ᾿ς τὸν μακρύκαμπο, 

Σαράντα μέραις κάνουν δίχως τὸ ψωμί, 

Κὴ ἄλλαις σαράντα πέντε δίχως τὸ νερό, 

1: ΠΤ Ύ]ΟΥ, Ργίηυ εἶνε Οὐἴίιγ6, νο]. τ. Ὁ. 442. 

2 4, α. ΟδιΆΡΌ611, εδὲ βιργα, Ὁ. 178. 

8. Ἠβ βίοη, ϑοηρ8β Οὗ ἐπα Πιιδδίαπ, Ῥεδορίο, Ὁ. 138. 4 10. ». 405. 

ὅ ἘῸΥ 8. ΤΑῸΟὮ Β5ΠΟΥΘΟΙ Ὑϑύβίοη οἵ ὑΠ6 βδῖὴηθ ἱποιάθηὺ (117 11065 τ  ομϑ [8] οὔ {6 

Ῥγοβαηύ ἰθχῦ) 866 Ῥϑββον, Νο. ὅ25 Ἢ μάγισσα. 1 ρἱοκοά ἊΡ δηοίῃ θ᾽ Ὑθυβίοη 

αὖ Νιργίίω; Ὀαὺ 10 15 ἸΏΓΘΥΙΟΥ ὑο {86 δῦονθ δοίῃ ἴῃ Ἰθηρίμ (26 11π68) δηᾶ ἴῃ 

ὙΟΥΚιαδΉΒηΡ. Αὐ δνα}]α 1 ονὐαϊηθα ἃ νϑυβίου οἵ Τὸ στοιχειὸ τοῦ ποταμοῦ, 

αἰ αχοπῦ ἔσοχα {88 ὁπ οι δοάιθα ἴῃ ϑοηρε ὁ Μοάθγη, ΟὙ 666, Ὁ. 178. 
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Καὶ βρίσκουν μιὰ βρυσίτσα, στουχειοπτήγαδο, 
’ 2 3 ω, Ἀ ΄ , 3) 

Τριᾶντ᾽ ὀργυιαῖς τὸ βάθος, πλάτος εἴκοσι. 

“᾿Αστῆτε, ἀδερφάκια, νὰ λαχνίσουμε, 
Σὲ ἢ θὸ ,᾿ν-ε λ ᾿ - ν Ὁ αι 3) ὲ ποιὸν θὰ πέσ᾽ ὁ λαχνὸς κεῖνος νὰ ἐμπῇ. 
᾽ Υ ἢ , " ε δ “ ᾿ , 
Σ τὸν Ἰιαννὴ πέφτ ὁ λαχνὸς ς τὸν μικρότερο. 

γγιλ 5, Ν 4 7 3 ἴον 

Γὸν ἔδεσαν τὸν [᾿ἀννὴηὴ καί τον ἀπολνοῦν" 

“Τραβῆτε, ἀδερφάκια, νά μὲ βῃγάλετε, 
3 “ Ν Ἀ " 3 ΚΓ] [ }} Εδῶ νερὸ δὲν ἔχ᾽, μόν᾽ ἔχει στοίχειωμα. 

“«Τραβοῦμε, Γιανν᾽, τραβοῦμ᾽ μὰ δὲ ταραάζεσαι." 

“Μὲ τύλιξε τὸ φεῖδ᾽, τὸ στοιχειό με κρατεῖ. 

Γιὰ βάλτε καὶ τὸν μαῦρο νά σας βοηθῇ. 

Σὰν ἄκουσε κὴ ὁ μαῦρος χιλιμέτρισε, 
ἜΣ Ν ὕὔ , Δ᾽ Ν ͵ , 

τὰ γόνατα σηκώθ᾽ κε γιὰ νὰ τον βηγάλῃ. 
Ν ΄ : ΚΧΨ ’ , Α , 

Σὰν βγάζῃ τ᾽ ἄρματα τον, λάμπουν τὰ βουνά, 

Βγάζει καὶ τὸ σπαθί του, λάμπ ἡ θάλασσα, 

Τὸν βάλανε τὸν ᾿ιάνν᾽ μαζὺ μὲ τὸ στοιχειό, 

Σήκωσαν τὰ χαντζάρια νά το κόψουνε, 
Μ᾿ γ Ν Ν Ν , , Χ ’ 

ἀντὶς στοιχειὸ νὰ κόψουν, κοῴτουν το σκοινί, 
Ἀ ἢ τ ἢ Ἀ ᾿ Ν , 

Καὶ παὴη ὁ ἰΝαννης μέσ᾽ μὲ τὸ στοιχειὸ μαζύ" 
ε ΤΑ δ ́ " ᾿ , 

στε, ἀδέρφια, ἄἅστε νὰ “τηγαίνετε, 
λ “ Ἁ ἰο ,ὔ 3 “ 3 ,ὔ Μὴν πῆτε τὴ μανοῦλα μ᾽ πῶς ἀπόθανα, 

Νά την εἰπῆτ᾽, ἀδέρφια, πῶς παντρεύτηκα, 
Τὴ πλάκα πῆρα πεθερά, τὴ μαύρη γῆς γυναῖκα, 

Κῃῇ αὐτὰ τὰ λειανοχόρταρα ὅλα γυναικαδέρφια.᾽ 

{6 Παινμίοα Ἰγοϊίί. 

ἘΌῸΣ δηα ἔνθ, πίηθ ὈγούΉ ΘΒ, 
ἘΠρΏὕθθη οουϑίηδ, δα β. οὗ 110016 Ἰποῖκ: 

Α τηθϑϑᾶρθ οϑηβ ὕο ἔμϑίὰ ἕγοτα ὑμ6 Κίηρ, Ὀιααῖηρσ ὑμθυὰ 

Τὸ ρὸ ἔουψῃ δηὰ βρῃῦ τὼ {ῃρ ἴδγ-Ο Ἰαηα οἵ ὑπ ΕὙΔΏΚΒ : 

«ΠῚ γ Ὀϊοβδίηρ, τηούμον, ὑμϑὺῦ ψχα ΤΩ ὺ ρῸ ἔογθῃ "" 

ΟΜ ΩΥ γ86 ρὸ ΟΡ πἰπθ Ὀγούμουβ δηα οοσηθ 8οῖς οἱρῃῦ ; 

ΜδΥ ΨΦοβῃ ὑῃ6 γουηροϑθῦ ὭΘΥΘΙ χοῦ ! ἢ 

ΤΉΘΥ βοῦ ἔουθ, δρᾶ 85. ὑμ6. ογοββθα ὑπ νϑϑὺ θ᾽ δίῃ, 
ΤΊΉΘΥ Ἰνρα ἰουγὺν ἄδγβ ψιύθμοαῦ ὈΓγθϑᾶ, 
Βογύγ-ἢνθ τόρ ψιμουῦ σαῦύθυ, 

Απα μθη ὑμγὺ ουπα ἃ ἀθδ81" 10016 ἑοαηῦ ; Ὀαὺ ὕναϑ ἃ Βρι"10-πϑυηύθα Μ6]] : 
ἼΓνδβ ὑμιγῦν [αὐ ποιηβ ἴῃ ἀδρίῃ ; πᾳ Ὀγοδαάθῃ ὑσθηΐγ. 

“Ἡδλ)ῦ, ἀθῶν Ὀγούμουβ, δϑηᾶ Ἰϑὺῦ ὰ8 οδϑῦ 1Ἰούβ, 
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ΗἨδθ οὔ ψΒουὰ {86 Ἰοὺ ψ11] [841], Ἰοὺ Ὠΐτα ρὸ 1η.ἢ 

ΤῊ Ἰοὺ 8119. οὰ Φολη, ὑμ6 γουπρθϑύ. 

ΤΟΥ Ρἱμα Φοῆη δῃᾶ Ἰοὺ ἴση ἀόμῃ : 

“Ὥγδν, ἀ681 Ὀγούμουθ, ἀγῶνγ τὰ οαὖΐΔ, 

δ ὑμοῦθ 15. Ὧὸ ψδΐθυ ; Ὀπὺ ΟἿ ἃ ρΙΡ.᾽ 

(6 δῖ6 ἀγδνίηρ, ΦοΠη, 6 816 ἀγυίηρ; Ραῦ ὑμοῦ βυγγοϑῦ ποῦ. 

(ΠΡῊ 6 βουρϑηῦ μᾶβ ψουηά 1086] τοχηά τγ Ὀοᾶν, ὕμθ ϑριγιῦ 156. Ὠο]αϊηρ χη. 

Οὐοτηθ, 8οὺ 86 ΒΙδοῖς πο ἃ͵8ο ὕο μοῖρ νου. 

θη ὑμ9 ΒΊδοϊς Ομθ Ὠθδρα, ἢ6 ποισῃρϑα Ἰουᾷ, 

ΗΘ γϑϑῦθα οὐ Π18. Ὠϑαηομοα ὑο ἀγα Ὠϊτα οὐΐ. 

ὙΈΏΘη 6 ἄγον ουὖ ΠΝ ΔύΊΏ5, ὕμθ χηοὰυηΐϑίηϑ ο]θϑγηθά. 

ΗΘ ἄτγανα οαὖὺ ὨΪ5 ϑνοσα 4150, δῃα ἔῃ 568, ρ]θδιηθᾶ. 

ΤΏΘΥ αὐον οαὖ «““08η ὑοροῦμου τι ὑμ6 ΞΡΙΥῦ, 
ΤΟΥ 6 α ὑμοῖν κηῖνθϑ. ὕο οαὖ 10 δϑαμπαθου, 

Βαῦ ᾿ἴηβίοθδα οἵ οαὐύηρ ὑμ6- ϑρισῦ ὕμθν οαὐ ὑῃ6 ΤΌΡΘ6, 

Αμα «οἤη [8118 ἴῃ ὑορϑῦμου σὺ ὑμ6 ρισχι: 

ΚΤ ΘανΘ τηὴθ, Ὀυούμουθ, ἰθῶνθ 6 8Π6] ΡῸ ΠΟΙ, 

1)0 ποῦ {61} τὴν αἀθϑι τηόῦποι ὑπαὺ 1 δὴ αθϑϑά, 
7611 μου, Ὀγόύμουβ, ὑμᾶῦ 1 81 τη θα, 

Τὺ 1 ἤδν ὑδίζθῃ ὕμθ ὑοτη ϑύοῃθ ῸΓ ἃ τηούμθυ- 1 -]ΔῪ, 

ΒΊΔΟΚ Ευύῃ [Ὁ ἃ ψ]θ, 

Απα ἐξ ἤἥηθ ρυδβϑβ- Ὀ]Δθ5. 811 ἔου' ὈΡΟΥΏΘΥΒ δηα βιβϑύθυβ:ιη -1ανν. 1. 

Τὴ {π6 Ὀδ|1δα οὗ 76 Πανοιίοα Ἰ οἰΐ, ἃΒ. ὉΠ6 τϑϑᾶϑι τηϑὺ πᾶνθ 
πούϊοθαά, ὕΠ6γ6 ΟοοΌΓΒ ἃ Θαχίοαϑ, ὑποΟῸρΡ] ὈΥ ΠΟ ΤηΘ8 5 ὉΠΟΟΙΏΙΏΟΗ, 

ὈΙΘΠαΙηρ οὗ 14688. Τὴ ϑρισιῦ οὐ ϑιηοῃ οὗ ὑΠ6 81} 15. οοῃ- 
Του παθα νι 0ῃ6 Νὴ αἰου-ὅϑδυρθηῦ. ΤῊ15. οοπίπβιοη θθύνθθῃ 686 

ΒρΙΓΙῦα 8] παύου -ἀθηλομ δη4 088 τηϑύθυϊδὶ! νγαῦθι --ΠΠΟΠΒΌΘΣ ρουνϑάθϑ 
[Π6 [Ὁ]Κ-]’οῦθ οἵ δὴν πϑίϊοηβ  “ιὖ γὰὴ5 Ἰηὔο ὑπ τηϊάθὺ οὗ 

Ἐπαγόρθδῃ τηγύμοϊοσν 1η Βα ἢ ΘΟΠΟΘΡΌΟΩΒ ἂἃθ ὑμδῦ οἵ ὑῃ6 ψαῦθυ- 
Κ6Ιρ16 δῃα ὑπ 868- “Βογρϑηῦ. Ἴ Ὗ)δ 58Π8}} τηϑοῦ ψ]ῦἢ 501}} το 6 
Παρταηῦ Ἰηβύδηοθθ οὗ 1Ὁ ἴῃ ἀραϊίηρ γι ὕμ6 τηγύμ]οα! Ῥθίηρ' 
ὈΥδκοϑ. 

Βυῦ 6ΓΘ γ)Ὺ η: ΟΥΌΒΒ 86 ἢηΘ 11ηὴ6 νυ 0ἢ αν] 65 [ἢ 6 ΥϑρΊοηβ οὗ 
᾿ντηρ ὈΘΙ1οῦ ἔτοιὴ ὑμοβθθ οἵ 1416 τη υυῃο]ορΊοδὶ βούϊομ, σα τηπϑὺ 

1 ΤῊ βρη τηθηῦ οοηἰδϊπθα ἴῃ [Π6 1αϑὺ ΤΟῸΤ ΠΠ65 15 ἃ ΘΟΤΩΤΩΟΏΡΙ]806 οὗ τηοἄθχῃ 

αὙθ κ [οι Κίοσθ. ΤΠ Ἰδὲ ὕψο 168 Θβρθοίϑ]ν 8.6 τϑρϑδίθα γϑυθδύϊτη ἴῃ τϑ 

ὃ Ὀ4|1Δα : ὁρ. Ῥαββοῦν, Νο. 381 ἰδϑὺ ὕνο ᾿ἴπ68; Νο. 8580 Ἰαϑύ πὸ; ἄορ. Τὸ Ψ1]1 6 

οὐρβογνϑά ὑπδὺ π6 δοποϊυαὶηρ ὑνο 11Π|68 ἴῃ {88 οΥἱρίη8] οὗ 086 δῦονθ ρίθοβ 816 ἴῃ 

ὑμ6 δἤθοθη-5.118 016 ὑδΠΠδα τρίτο, ΏΘΙΘΔΒ 0η6 τοϑὺ οὗ 86 Ῥοθϑῖῃ 15 1ἴπ ἃ ὑναῖνο- 
Β. 1180] Τηθίχο. 

2. ΤΎΪΟΥ, ῥγίηπυϊεῖυς Οζι" 6, γο]. τι. ρ. 210. 
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ΤηΘη ΠΟ ἃ Ἰηοηϑύου 10 ἢ, κ ὑῃ6 δ αΐθυ- ϑριγιῦ, 15. δούυδ!]ν 
ΒΆΡΡΟΒΘα ἰο πϑαηὺ ψ06118, ΤΊ υβ, δηα ἰοαμίδιηβ, ΤΏΙΒ 15. ὑΠ6 
ΒΙδοῖς ΟαἸδηῦ (Αράπης), ἃ ογαίγ ἀθήθοη οὗ Ογϊθηῦδὶ οὐἹρίη ΨΠ}Ὸ 
ἸΌΥ6 5 ὑῃ6 συλ θ]θββ ὕο ἀθδύσοίιοη ΟΥ̓ ΨΘΙΙΟΤΒ βυγαυθρ ΙΩΒ, 85, [ῸΓ 
ΘΧΘΙΏΡ]6, ΟΥ̓ ἀββατηϊηρ' ὕῃ6 ἴοττὰ οὗ ἃ 81. τηϑ1α, Ηθ 15 ἃ Ὀθ]ηρ' 
τηοϑῦὺ 5: ΠΟΘΤΌΪν ἀγοϑάθα Ὀν 06 ῬΘαΒΘΏΥΓΥ, δηα, ὑπουρῇ ποὺ ἢδ]ἶ 
50 ῬΟΡΪδΙ 85 ὕπο δ᾽ αῦου-ϑρινγιῦ, 6 15. ὅο Ὀ6 τχηϑῦ ψιῦ ἢ ΘΙ δηὰ 
Ὁθγθ. Αὖὺ Ἰ)ουνιηδῦο, ἃ ν]]ῶρθ τὰ ὑη6 Β]8ηα οὗ ΟἼΙοΒ, 66 15 

ὃ. ΒΌΓΙΩΡ,, ΟΥ, ὅο 1886 ὕῃ86 ΘοΙΔΟἢ ΟὙΘΘΙς ΘΧΡΥΘΒΒΊΙΟΏ, ἃ “ ψαύθυ- 
τηούμου ᾿ (μάνα τοῦ νεροῦ, “ἴουπίδ!η- 684), ο4|1ὁ6 ΡΙ]αρΏϊδ. 
ΤῊΙ5 Βρυϊηρ᾽ 15 γχθραύθα Ὅο 06 86 Βϑαηῦ οἵ ἃ ΒΙδοκ ΟἸϑηῦ, δπὰ 

ΟἿδ6 ἢδύϊνοβ ἤν Τ Δ ηΥ δανθηύαγαβ οἵ Ὁ86 88] ὕγρβ ἴο γϑὶῦθ. 

ΤῊ6 Στουχειὸ δα ὑῃ68 ᾿Αράπης ΤΩ} Ὀ6 ἀοβοῦι θα 885 Κιπάγοα 
ΘΡΙΣΙΒ. ἢ ΘΥΘΥῪ Β6η86 οὗ ὑῃ6 ὕθυγη. 

Ποιιβ6-ϑριγτίδ. 

Βοϑιάθθ ὕῃβ βρι:1Ὁῦ αΘΠΙΖθὴ5 οἵ ΨΜΟΟΩκΒ 8η4 ψϑύθυϑ, ὑῃ6 
Μϑοθαοηϊδη ρϑαβϑηῦ ΟὝΤΩΒ 15 ὈΘ]1ΘΓ 1 8. οἶδ85 οἵ βριτιῦδ ψΠΙΘῊ 
8 Κ6 ὑμϑιῆβθίνοθ δὺ ἤοῖὴθ ἴῃ ὕπ8 ΟΥΔΙΠΘΙῪ Πατηϑη ὨΔΟΙ Δ ΙΟΉΒ. 
Ηθ [88 ΠΟ 5ΌΘΟΙΘΙ ἡϑηὴθ ἴου ὕμθια, ραὺ 6818 ὑμθιη “Στοιχειά, δῃὰ 
ὑπῃ6 Βουβθ “δδαπηύρα "ἡ ὈΥ Ὁμθὴὴ στοιχειωμένο σπίτι. ΤΠΘΒ6 

ἀοτηθβϑῦϊο ἀβθιηοηβ τὺ 6 ἀϊν464 ἰηῦο ὕνο οαὐθρουίθβ ΕἸγϑῦ, 
ὍΠοτθ ἅτ {π6 τρδ!ρῃδηὺ 90111{5, Ψ ΒΙΟΝ Οσοδβί ΟΉΔΠΥ ἀϊδῦυγὉ 
006 5] Πλ ΌΘΙ5. οὗ ὑπ Βοιβθῃοὶα ΟΥ̓ τ ΚΙηρ' ὑθυυι Ὁ]6. ΠΟΙ565, ὈΥῪ 
ΠΥ Ιηρ' ὈΓΙΟΚΒ Δηα βύοῃμββ ἀν ὑμ6 ΟΠ ηΘΥ, ὈΥ 8101 ηρ΄ Οἢ 
ὍΠ6 5|θθρϑιβ᾽ οῃθϑίβ τὼ ὑῃ ἴση οἵ ἃ διάθοὰβ ὨΙρὔΠ8Υ6. ΟΥ̓ 
“βῃδαον᾽᾿ (ἴσκιος οΥ ἴσκιωμα). διηα ΟΥ̓ ὑθαϑιηρ' δα ΜΟΥΓΥ]Ώρ 086 
Ἰητηϑύθϑ οἵ ὕῃ6 ἤουβα δῦ ἀγΘβο 816 ουσθ. ΤΏΉΘΒ6 βθϑῖὰ ὕο ὈΘ 

06 αἸδβοιηθοαϊθα βου]β οὗ ρϑορὶβ ψᾷο ἤδνα τηθῦ ψιἢ ἃ νἱο]θαῦ 
αἀθαῖῃ, οὐ' ψἤοβθ τηογύϑ] συϑιηϑίηθ ἤδγθ Ὀθθὴ Ὀυχθα ΒΘΟΓΘΌΪΥ, 

1 ΠῚ 6 Μϑβδοραοῃϊΐϊδιη ΨΟΓΊΘΩ 806 ἴῃ Π6 δι οὗ βαγίηρ ἴο ὑπ6 10 ΟΠ] άτθῃ : “0 

ηοῦ τηοο}ς δὖ γοὰν ΒηϑαοΥ, ΟΥ̓ 1 11] ὁοιηθ δηὰ 810 ΠΡΟῚ γοι᾽ (Μὴν περ᾽ γελᾷς τὸν 

ἴσκιό σου γιατὶ θά σε πλακώσῃ) Μ. Χ. ᾿Ιωάννου, “Θερμαΐς,᾽ Ρ. 84. Ἑτοτῃ (δ 85 10 

ΒΌΡΘΑΥΒ ὑμαὺ ὑπ βηϑαου" 18 ὉῪ ὑμ6 Μϑοθαοῃίθηβ, 885 ὈΥ͂ 50 Ἰϑην ΟΥΠΟΥ Υ8068, 

Ἰαθηὐῆθα τι [86 Βοὰ] (866 4. α. ΒΎάΖου, Τῆι Θοϊάοη, Βοιιρῆ, ΝΟ]. τ. Ῥῃ. 288 [0]].} 

δια ΔΒ “06 50] οὗ ἃ 5]|66ρ6 1 18 Βαρροβοα ο ψϑηᾶοΥ ΔΥΔΥ ἴσο ἢ18. Ὀοάγ ᾿ἢ 

(ἐδ. ῬΡ. 255 [0]1.}, 1 γοὰ δῆρογ 10, 1 τ. τούατῃ δα Ραμ 18} γοὰ 1ῃ [868 ἴοττα οἱ ἃ 

πἰσ ὐτηδ 6 (πλακώσῃ ἴῈ 108 ΘΟ 1081] 5686). 

Α. Ε΄ 17 
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ψιοαὺ ὑῃ8 αϑαϑὶ ΠΥ] στιῦθθ. ΘΟ ῬΘΙΒΟῺΒ Ὀθοοῖὴθ ἡ οδῦβ 

(στοιχειώνουν). ΤΏΘΥ τοδπὶ ΓΘΒ] θῖν δθουῦ ἃπα νἱβὶῦ ὑΠ61Γ 

οἰ Βϑιιηΐδβ, ἸηΒΡισ αὶ νυ 8 Ιηὔθη86 ἸΟΠΡΊΩρ' [Ὁ τθύθηρθ. ΤῊΙ]8 

1468, 80 ΒΧΟΩΡῚΥ Π6]4 Ὀγ ὑῃ δηοιθηῦ ΟὝθοκβ δη6 ΒΟΟΙΏΔΗΒ, 

ΒΌΓνΙνΘα ὑΠχουρ ὑῃ6 τη166]6 ἃρῸ 5. Ιηὔο τηοάθγῃ  Βατορο; ὑαΐ 
αῦ ὍΠ6 ρῥγθϑθηὺ ἀδὺ 1ὖ Πηαβ 105 τηοϑῦ δι ρῃϑῦϊο ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῺ 1ἢ 

006 Ῥγϑούϊοθβ οἵ βνδρθ γϑοθβ, ΒΌΘἢ 88 ὕμθ Ὡϑύϊνθβ οἱ Αυδβίγα]δ, 
Νοιὺῃ δηα δοιυῦῃ Ατηθηῖοα, Νουῦῃ 8πα δοιαίῃ Αδι8, οο. Τὴ 

6 ιοῦ ΓᾺ]]Ὺ δοοουηΐβ ἴῸΓ Ὁῃ6 ϑχύγθιηθ ΠΟΙΤΟΥ ψχιὺ Μ]Ο ὍΠ6 
τηοάθυ ΟὙὐθοῖζβθ οοηὐθιηρίαθθ ὑῆο Ῥοββ 110 οὗ ἃ ῬΟΟΥ θοὶπρ' 

αφηϊθα Ομυιβύιδη Ὀυσαὶ. Τῦ 15 ρΡΡΌΪΥ 0815 ἔδυ ὑῃδῦ πᾶ κ88 ΘΧ1]6 
580 ΔΌΠοιγθηῦ ἤο ὑΠ8 Οτθοῖκ, ἃπα ὕΠ6 ἀδηροῦ οἵ αὐϊηρ' ἰὴ ἃ τϑιηοῦθ 

ΘΟΙΓΓΓΥ͂ ΟΥ ὈΘΙηρ' ΒΡ γθοκϑα δῦ 568, ἴα οση ὕμοβθ ψἤοβθ ἀπὺν 

1ῦ 15 ὕο ϑοοογτὰ ἴο ἢ 8 Υϑιηδη5 ὑμ6 ηΘΡαΪ τἱῦθβ, 15. Γρθα αΘὨ]Υ͂ 

ανοὶῦ ἀροὴ ἴῃ δε “ϑοηρθ οἵ Βϑτονθ}} "ἢ (Τραγούδια τῆς 
ἙΞενιτειᾶς). 

ΤΠ τηϑίθνοϊθηῦ ϑριυ1ὺ5 ὈΘΙΟΠΡΊΩΡ' ὕο ὉΠ18 ΟΘΘΡΌΓΥ 68} ΟὨ]Υ͂ 

Ὀ6 Θχρϑὶὶθα ὈΥ ἃ ΤΘΙΙΡΊΟΙΒ. ΘΘΙΘΙΏΟΏν. ΤῺΘ ῥϑρδβ, Οὐ᾽ ὈῬΔΙΊΒἢ 
Ῥυθϑῦ, 15. Βατηηοηθα. Ηθ γϑϑαβ ἃ ΒΡΘΟΙΔΙ ΒΘΥΝΙΟΘ. ΟΥΘΥ ἃ ὈΟΜ] 
οὗ ψϑῦθυ ἴῃ ψΒΙοῦ, ὑΠ8 βδηοεα (ἁγιασμός), 6. αἸΡ05. ἃ ΟΓΌΒΒ 
8η6 ἃ Ὀυηοῆ οὗ Ὀ881), δπῃὰ ψιῦῃ ὑδ15 ὈΓαΒἢ ὈΘΒρΥΙ 165. {ῃ6 

ἀνθ! Πρ, ομδυρίηρ 6. ψΏ1]6 811] 6ν1] δα πηῃοίθϑῃ Βρὶγ08. ὕο 
αἀδρατύ. Βαῦ 1Ὁ ΒοΙμθΌηθϑθ ὨδΡΡΘΩΒ ὑμαῦ ῃ6 ἀθηοηβ αθΙγ 

ὈΓΆΥΘΙΒ, δηα, 1ῃ Βριῦ6. οἵ ΒΟΙΪΥ γΑΌΘΥ δὴ ΘΧΟΙΌΪΙΒΙΏΒ, ροϑυϑιδὺ 1 
νοχίηρ ὕμ6 ἸπῃϑὈϊϑηΐθ. [Ι͂ἢὼ ὑπδῦὺ σᾶθ ὕη 86 Ποῦβθ 15 αἀθβογύθα 
διηα ποπορίουθ ῃ βῃυμπηρα 85 "δϑαηύθα: 

ΕὰΡ αἰογθηῦ ἴῃ αἸβροβιύοη δηα ὈΘΠΘνΙΟΟΣ ἃγθ ὑῃ6 βρ 18 

Κηονῃ δηα οΠουβηθα ἃ “τλδϑύθυβϑ οἵ ὑπ πουβθ᾽ (νοικοκύρηδες 
τοῦ σπιτιοῦ). ΤΏΘΥ 816 ΒΌρΡροβθα ὕἤο 06 ὕῃθ οβοβύ-βου]β οἵ 

ϑιΏσΘβύουΒ 51}1 ΠΠΡΘΤΙΠρ 1η ΤΠ] οἷα Ποιηθ ϑηα ὑγϑύσῃϊπρ' ΟΥ̓ΘΥ 

ὉΠ6 νγϑιίαγθ οἵ ὑπ ροβύθυιὑν, ϑοοουα!ηρ' ἴο 8 ἈΠΙν υβδὶ ἀοοὐγ] 6 
ὙΥΠΙΟὮ “15 1ηαἀθρα χοούθα 1ῃ ὑπ6 ἰονγθϑῦ ἰθνϑὶβ οἵ βανϑρθ ου]ῦαΓο, 

δχίθηἀθ. ὑγουρ ὈΔΙθδτο [186 δἰιηοδῦ ψιύμπουαῦ ἃ Ὀγθᾶκ, δπαὰ 

ΒΌΓΨΙΥΘΒ ἰΔΥΡΘΙΥ 8ἃηαἃ ΟθοΡΙΥ 1ῃ ὕπθ τηϊαβῦ οἵ οἱνηιζαύϊοη." 5 
ΤΉ 686. Ὀθηιρηϑηῦ ὈΘΙηΡΒ. τηϑηϊθδῦ ὑΠ611 ῬΥΘΒΘΠΟΘ αὖ πιρῃῦ ὈῪ 

1 ΤΎ]οΥ, γίηυϊεῖυς Ουϊέυγθ, γ0]. τι. Ῥῃ. 27 [0]]. 

2 ΤΎΪΟΥ, ἐδ. Ρῃ. 324 [0]]. 
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ὑγθϑάϊηρ' 50 Ὄ]Υ Οἢ Ὁ 6 ἤοοΥ, ΨΏΙΟΙ οΥΘΘ ΚΒ ὑηάθυ ὉΠ 61 σ',ΟΒΌΙΥ 
ἱοοὐδβῦθ 8. 

ΤῊς Μϑοθάομιϑη Βρ11085 οἵ ὑῃθ Ἰαύνθι. οἰδϑθ 8.6 ἴῃ 81} Ῥτο- 

ὈΔΌΠΙΥ μῃ6 ἀερτδαθά αἀθβοθηάδηΐβ οὗ ὑπ6 Μϑῆθβ δῃα {8188 
οἵ οἰδβϑίοαὶ δευααϊγ, δὴ ὕἢ 6. παν ἔθοιηρθ 1} ]οἢ ὑῃοΥ 
ΔΙ ΤΟΡΘΓαΘα ΤηΔΥ 6 ὕΠ6 αὐὐθηθδύθα γ6]165. οὗ διηοιθηὺ ϑῃηοθβῦου- 

ΟΤΒΏΙΡ. Τὸ ὑμ8βθ γϑιηηϑηῦβ οἵ οἰδββ108)] οα]ῦ ψγὰβ Ῥ ΡΠ δΡ05. αὖ 
ὃ. ἰαῦδυ. ρϑυϊοα βυρογδάαθα ἃ. οοδύϊηρ οἵὗἨ ΘΙανοη]ο ΘΟ]ΟΌΓ. 

Τὴ θοῦ {π6 ΓΟΥΘΡΌΙΩρΡ' οἶδββθθβθ Οὐ βρισιύβ ὑμ 6 ΕπΠρΡΊΒἢ γϑϑον 
Ὑ71}} ΓΘΟΟΡΉ ΖΘ ο]0856 το]ϑῦϊνοδ οὐ ὉΠ 6 ἔβυλ]δι σοβύβ, 1 ἢ πϑαηῦ 

ΤΩΔΏΥ͂ δ ΕἸΏΡΊ5η πουβὲ δηα ἔοσηι ὑπ βαρ]θοῦ οἵ τηϑῃῦ ἃ 60η- 

γοϑυβδύοη, 8Πη64 οἵ δὴ οθοθβΊοη8)] ΘΏΡΥΥ ΘΟὨ ΓΟΥΘΙΈΥ Ὀούνθθῃ 

ὈΘΙΙθνθῖβ δηα βοορύϊοβ. ΤᾺ Τϑαύΐοηϊο ΒΥουγΏ16 8η6 ὑῃ6 (6 ]016 
ΟἸαϊδυρ' 8.6. 8ῖ8ο Ὀγᾶπμομθθ οἵ ὕῃ6. βδηθ ρϑηθδίοριοαὶ {τ166--- 
ὃ. ἴὟἾ66 ΏΟΒΘ. ὈΟΠΡῊΒ ΤΩΔΥ 10 Β0}γ Ὀ6. 8814 ὕο οὐθυβδαου {Π6 

ἀΠῖνουθθ. Βαῦ ἃ ΟἸΟΒ6Ι τ δῦ 810 δὴ Ῥϑυ8 05 Ὀ6 οϑύθ }15η6α 
γι ὑμ6 Ἰ)οτηόνουβ οὗ ὉηΠ6 Βαββϑιδῃ ρϑαϑϑηῦ ψὨΙοΝ, [κ6 {61 ν 

Νίδοθαοῃμιϑη οοῦϑιη5, ἃ16 οἵ ὕνο ἰηα5: Ὀθηῃθγοϊθηῦ ΟΥ̓ 1η8]6- 

γοϊοηῦ, ΔΟΘΟΓΟΙΏρ' 88 ὕμου ὈΘΙοηρ ὕο Ὦ15. ΟὟ ΤΆΤΆΣ]Υ οΥ ὑο ὑῃϑῦ 

οὗ 15 μϑιρΏ οι 

1 Ἡβιβίοῃ, ϑοηρ8 ὁ} {6 ᾿ἰιιδδίαπι Ῥεορῖδ, Ρῃ. 129 [0]], 

11----2 



ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙν. 

ΜΑΟΘΒΌΟΝΊΑΝ ΜΥΤΉΟΙΟΟΥ͂. 

7116 [)γαΐοῦ. 

ΤΥ 15. οχ γθιηθὶυ αἰ ΕΠ οα] ὑ---τη ἢ Τηογθ 80 Ὁ8η (ΟἹ ΚΙοΟΥΙβὺβ 

ΒΟΙ ΘΟ]. 65. 1Π]ΔΡΊΠΘ---1 ᾿πν ΒΟ ρΡ Ωρ ὑ.6 ΓΟ ΚΙοΤΘ οὗ ἃ. δου 
ἴο ἤχ σι δρβοϊαύθ οουθαϊηῦν ΘΙ. τθ8] Βα ρογϑυι ἢ ΘΠ 5 

Δα ῬΌΓΘ την ΠΟΪΟΡῪ ὈΘρΡΊη8. ΤῊΘ ρϑαβϑηῦ βύοτυ- [616 υ, ὑπουρἢ 

ΘΟΏΒΟΙΟῸΒ οἵ ὑπ ἔβοῦ ὑμδῦὺ Ὧδ 15 Ὡϑυγδῦϊηρ ἃ τινῦῃ, 15. 81] ὑῃ6 
ὕππη6 το 6 ὑθϑη ἢ8] 1ηο]]1η66α ὕο ὈΘΙθνθ ὑῃαῦ ὑῃ6 ψου]ὰ ψΒΙΘἢ 
ἢ ἀ6βουῦ 65 15 ποῦ 8η 1] ΡΙΌ 8016 ψγοΥ]ά, ὑμᾶὖὺ ἴῃ ὑῃ 6 πηγβύθιϊοιβ 
“Ὁ1Π165 οὗ οΪα 81} ΠΙΩΡῈ γΘΥΘ ῬΟΒΒΙΌ]6 " (᾽ς τὸν παλῃὸν κηῃρὸ ὅλα 
γένουνταν). ΠΙ5 885 ὕΠ 68 ΘΧΡΙΈΒΒΙΟΩ 10} ΜΏΙΘ ὁπ οὐ ὑμπδῦ 
Οἴαβθ Οη66 5116 Π 066 ΤῊΥ ὈΙΌΒΘΙΟ αὐθθιηρύβ δὖ ουι1οϑη. Ηδ ψϑηῦ 
ΘΥ̓ΘῺ ἔβυύμου, δη6, ϑνὶηρ' Ομ 6. σομθθθθα 15 οσσῃ θ6]16 τὰ ὑμ6 

Βιβύουο ὑγαῦῃ οἵ ταυὐμοϊοριοα! ογθϑύϊοηβ, δα ησημθα ἔουῦῃ τηΐο 
ὃι ὑΠγ8 16 ἃρδϊτηδβῦ Βοιὴ6 “ Ἰθαυ θα τηθὴ ϑηα Βοῃοο]μηδβῦουβ " (γραμ- 
ματισμένοι καὶ δασκάλοι) οἵ 18 δοαυδΙηύδησθ, 0 ΟΙῈ. 80 

ΒΡΆΡΙα ἃ8. ὕο ἀθὴν ὑπαῦ ὕπθυθ δυθὺ ΨΘΓΘ 50 ὈΘΙΏΡΒ 85. {86 
Τ ϑληϊδ 8η6 ὑπ6 Τῦγαῖκοβ. Ηΐβ ψογάβ, συ οῇ 1 ααούθ ἔτοιὴ ποθ 

ὑδίκθ ἀονῃ δῦ ὕπο ὑϊτηθ, Ψ1}1} Ῥϑύμδρ8. Ὀ6 οἵ Ιηὐθγοϑῦ ο ὉΠ6 
βύπασθηῦ οἵ ρραβοηῦ ρβυομοίϊορυ: 

ΚΝ Ὦγ,᾽ 6. δχοϊδϊτηθα ἴῃ δοοθηΐβ οἵ ὑπ] ρΡἢ, “1 τηγβ6]} 
ΤΘΙΏΘΤΩ ὈΘΙ 566] ηρ', 85. ἃ Οἢ1]4, τηοηβύγουιΒ ΠΟΡΏΘα ΒΏΒΚ6Β 5 ΔΙ ΠΏΪΠρ' 

ΟὮ γομάδυ ρθη (πέρα ᾽ς τὸν κάμπο). ΏΘΙΘ ἃΓ6 ὉΠ6Υὺ πον 7 
ΤΠΘΙΘ αἰδὸ ἀϑθα ἴο Ὀ6 ἸΙοὴη5 ἃπα Ὀθᾶτβ; δαῦ ὉΠ Ρ αν ἀ18- 
ΔΡΡΘαγθα Ὀθίουθ τηοάθιῃ ριη58. Ὧθ β8πι6 ὑπ]ηρ' τηυιϑῦ ΒΌΓΙΘΙΥ 
αν μϑρρϑῃθα ἴο 6 Τϑυΐαβ δηα ὑμ Ὀταῖκοι." 

Βούῃ 0686 τηοηϑύθιβ τη ὺ δ6 8814 ἴο αἀγγ6}} 1ῃ 0Πῃ6 ἀθθαΐθ ]6 
Ὀογάθυϊαπα Ὀθύνθθα ὑἢθ ὑτοὸ ψου]άβθ: ΒΒ δηα δνονϑα ΕἸούΙοη. 



“ΜἭῇῈᾶοαερροαομνῖαν Πγνψέμοίοση 261 

ΤῊ Ὥτγακοβ (Δράκος οὐ Δράκοντας) οδϑὴ 8 ἀθβουι θα 88 

ὃ; ΘΟΒΙη-σοττηδη ὕο ὕῃ6 ΒΙθοικ ΟἸαηῦ δἰγοδαν αἰβροβεα οὗ Ταῖκα 
τὴ Ὧθ6 ϑιαηΐβ {Π6 νν}68}}15 (ᾷθησθθ οϑ θα Δρακονέρια), μα ἡΜΟΥΪς5 
τ Ἰβοίθῦ οα ὑ88 ῬΘΟρ]8 ὈΥ νι ΒΟ] ἀϊπρ' ὑμ6 ψαύευ. ΤῊ 5. Βαθὶῦ 
οὗ Ὁ86 τηοηϑῦρι 15 δ] ἀραὶ ὕο 1 ὑῃ 6 [0] Ιηρ [1η685,  ΒΙΘἢ [ΌΥΤᾺ 
ὍὉΠ6 ὈΘρΊηηΙηρ οὗ ἃ βΒοηρ' Ὠθᾶα δὖὺ Νιρυῦύδ: 

Κάτω ᾿ς τὸν Αἴ Θόδωρο, κάτω ᾿ς τὸν “Αἴ Γεώργη 
ΠΠανηγυρίτσι γένονταν, μεγάλο πανηγύρι. 
Τὸ πανηγύρι! ᾽ταν μικρὸ κ᾽ ἡ πλάση ταν μεγάλη. 

Κρατεῖ ὁ Δράκος τὸ νερό, διψᾷ τὸ πανηγύρι, 

Διψᾷ καὶ μιὰ ἀρχόντισσα ποῦταν ἀποβαρυμένη. 

ὙομάοΣ αὖ δῦ ΤὨΘΟΘΟΥΘ, γοηα ον δὺ δύ Οθοῦρθβ 

Α 81} νψδὰβ [ο]α, ἃ σγϑαὺ 811. 

ΤῊΘ 5ρᾶοθ ψῶϑ ΔΙΤΤΌΝ 8η6 6 ογονα γὰϑ 1866. 
ΤῊ Ὀγδίζοθ. Ὠ614 Ὀδοῖς ὑῃ6 σϑύθυ δῃηα ὕπ 6 Ῥθορὶβ ψϑῖδ δὐῃιγθῦ, 

Αὐμιγδὺ νγὰ8 8150 ἃ Ιδαν ὴΟ νγῶᾶϑ ἤθᾶνυ Ί} ΟὨ1]α. 

Α 51021|8Γ ΟἸΤΟατηδύϑηοθ [στὴ Β ὕΠῃ6 ρχτουμαάσνοῦκ οἵ ἃ [0016 [816 
ἴτγοτῃ Θουαύθμθυῃ ΟΥθθοο: 

{6 2) )γαΐος απὰαὰ ἰΐ6 Βγιαο.3 

Ομοα ροη ἃ ὕΠπη6 ὕΠ 616 νγὰβ Π6]α ἃ θα αΙηρ, ΤῊΘ ῥΊΟΟΙ Β 
Ῥδυὺν βὐασύοα ἔγοπὶ Ὠ18 ἤοῦδθ οἡ ὕῃ6 11 ΨᾺΥῪ ὕο ὑῃ6 ὈγΙα θ᾽ 5, γῆο 
᾿ἰνθὰ 1ῃ ἃ ΠΕΙΡ ΟΡ νΠ]Π]ᾶρθ. ΤΉΘΥ σοὺ ὕπο βδίδθὶυ; αὺ 

ΟἿ ὕΠ 611 νγὰνΥ Ὀδοκ, θη ὑῃ6 0 τϑϑοῃθα ὑῃ6 τ]46]6 οὗὨἨ 088 τοϑᾷ, 

Ιο δῃηὰ ῬϑιιοἹα  ὕμοσθ βργϑηρ' ὈΘίΌσΘ ὑῆθ ῥχόοθϑϑίοη 8 Ὠτᾶκοϑ. 
Ηδ νδϑβ ἃ ἰδίηθ οὔθ, ὍὋ15. ὑγσιθ, θαῦὺ 5111 ἢ ψὰϑ ὕθυτῖθ]θ. Ηρ 

614 ὑμϑῖὴ ἴου ἢ8}} δὴ ἤοὰΣ 1ῃ 8. ΤσΙὴ6 ψιῦ ὑῃ6 ᾿Ἰηὐθηθοη οὗ 
Παγύϊηρ ὑΠ6 πη), 0 ΚΠΟνΒ ἢ ρουῆδρ5 θυθῃ οἵ θδύϊηρ' ὑβθη. ΤῈΘ 
ῬΘΟΡΪΘ σουθ 811] ρϑύδὶ γζθὰ σι ἴθασ. ΤῊ 6. Ὀγθ δόμα τϑύϑιηθα 
ΘΙ ῬΙΌΒΘΠΟΘ οἵ ᾿1η6. 56 Ὀθύμουρηῦ ἢΘ 86} οὗ 8, τλϑϑῃβ οὗ 
ΘΒΟΒΡΘ, 8η6 βύδθρριηρ' ἴοσὺύῃ βύοοα ἴθ τοὺ οὗ ῃθ6 τχοηβύου 
Βα 5816: 

Βυγίαθ: 1 8 ΤρηύηϊηρΒ ΟὨ11α, Βα αθ 15. ρυδηαο]]α. 

Ι δὴ 8 Ηυ]ον οὗ Το ΟΙ]Ά, 58ῃ6 Ὸ ἤδβιμθϑθ δηα ὈΟΟ,5. 

1 ΤΆ ψ1}1 Ὀ6 ποὐτορα {μδὺ {Π6 ψοτγᾶ 15 δρᾶ ἴπ ὕῃγθθ 5ΘΏ565; ξαΐγ, [886 ρίαξα 

ΜΏΘΥΘ {ἢ [81 15 Ὠ61α, φηα {π6 ρέορία δὲ [Π6 ἴδ]τ. 

2 ς Νεορελληνικὰ Παραμύθ!:α,᾽ ΑἰἴΏΘΩΒ, 1. ΝΙΘΟΙΑ1α68, 1899, Ῥαχύ 1. ᾿. 68. 



9θ62 “ᾶαοεοαομίαην Μ οἰζίογο 

Ομοθ ψθη 1 ἢδβηθα 1 Ὀυσηῦ ἊΡ [ΟΡ ὈΓΘΡΌΏΒ, 
Ὅπ6 ψγὰϑ ον, ἃ ἰϑίὴθ οὔθ: οδὴ ὑμδῦ Ὀ6 ψουν ἸοΟΙ 5810 ἢ 

Φργαφου: 1 δύὰ ὮΘ. 
Βγίάθ: δδιδπα ἀδῖο, ἔρΙιθηβ, ἐπαὺ Γ τὺ ἢδθῃ δα ῬΌΡΏ ὨΙΤὰ ὉΡ. 

ὥγασοη (ηισλίοηοα): ΟὐΥαΘ, ῬΘΞΒ ΟἿ ; ΟΟΙΏΘ, ΡῸ γΟῸ Ψ8Υ ; ροοα πο] ἴο 

γοὺ ψοααϊηρ,] 

50 ὑμϑηκβ ἰο {π6 ὈΓΙΔ Θ᾽ 5 Οἰθν 685 ὉΠ6Υ 81 δβοαρθά. 

Τὴ δῃούῃου ῬοραΪδυ Ἰθρϑηά, ἃ Ὀγἀθρηοοῖ ἢ8α θουηα ὨΙτη56}} 

ὈΥ ἃ ϑοϊθιηῃ ὑοῦ ἤο ρὉ ο ἃ Ὀιδροη 86 δι χηῦ ὕο 6 ἰγθϑύθα 
85. Ὀγθακίαβύ. 1 ὑγτϑῃβίαῦθ ὑῃ6 νϑύβίοη οἵ ὑῃθ βϑύουυ ουσγθηῦ δὖ 

ΤΆ ΚΚονικΚΙδ.3 

ΜΒ. ὙὙΒογθίοσθ αὺὐῦ ὑποὰ β8α, Ο Ὑδημῃὶ, δηὰ το]οϊοθϑῦ ποὺ ἵ 
Ῥουοῦϑηοθ ὅμοια ἃχὺ αἰβρίθαβθα ἢ Τη6, ΤῊΝ ῬΘΥΙΒΟῺ ΟΥ̓ ΙΩΥ̓ ρου ]οη 

Οα. 1 ἃτὰᾳ ρ᾽θδβθᾶ σι ἔμθθ, τῶν Βαὶῦ Ομ6, θοῦ ψιῦ ἢ ΠΥ Ῥϑύβοη ἃπά 
ΜΙ} ὑῃν ρογύϊοῃ ; 

Βα ὑπ Ὀγδροῃ ἤδβ ϑϑίςσθα τὴ ἴο ρὸ ἴο Ὀγρακίβϑβῃ. 

ὙΥΒΙ Βούβοθνοῦ ὕμοα ροθϑῦ, τὴν Ὑ8ΏΏ1, 1 ΘΓ 5881} 1 σομλθ ψι {Π66. 
ΘΙ 1 81ηῚ ροίϊηρ, Ὧν ΒΡ ΟἼΘ, ΠΟ τηϑ]α οϑῃ ΡῸ. 

ὙΥΒΙΡθυβόθνοῦ ὕμπου ρορβῦ, τὴν Ὑδηηΐ, 1 6 7 5181 1 σοτὴθ ψΊ ἢ ὑ866, 

1 “11 οοοῖς ἔον ὑπ ὑὰν ἀΐμπον,  Ψ1Π βρυθδᾶ ἔου Ὁμ66 ὑμν τηδυνβϑβ, 
ὝΒΘΙΘ 1 δῖ ροΐηρ, ΤΩ Βα ΟἼ6, ΠῸ τηϑία σϑῃ ῥρῸ. 

ΤΉΘΓΘ 18. ΠΟΙ σΟΟἸΙΠΠρ' ΠΟΥ Θϑθϊηρ᾽ ; ΠΟΡ τηϑὺ ΘΑ 5- ΒΡ δά ηρ' ΠΟΙ" 5] θθρίηρ 
ὑῃο 76. 

σὺ ὑῃ ὕνο βοὺ ἔουύῃ ἰο φρο, 1 ἃ Ῥδὶν οὗ ρυϑύῦυ ἄονϑβ, 

Απα μουν ἰοαμα ῃθ Ὀτγτδροῃ Ἰθϑηϊηρ ἀρϑίηδὺ ὑπ6 ἔοαηϊδίῃ, 

θη ὕη6 Ὀγαροη οϑρῖθα ἔμθιη, μ6 βϑιᾷ ἴῃ ΒΙρὮ ρῖθ: 

2. Ὄουθ!θ πᾶὰβ σοπθ τὴν Ὀγθακίαθύ, ἀοιθ]6 ΔΒ σΟΙΩΘ ΤᾺΥ ἀἸΠηΘΥ! 
θη ὙΥ̓δΏΩΙ ἤθαχαὰ 15, ἢ6. β81α ἴο ἷβΒ. Βαϊ Ομ: 

Ὁ ὃ ᾧ ὃ 

᾿ Νύφη 
“Ἔξ γώμαι τὶς ἀστραπῆς παιδί, τῆς βρονταρᾶς ἐγγόνι. 

᾿Ἔγώμαι ἀστραπόβολος ᾿π᾿ ἀστράφτω καὶ μπουμπνίζω. 

Μιὰ φορὰ σὰν ἔστραψα σαράντα Δράκ᾽ οὗλ᾽ τ᾽ς ἔκαψα: 

Ἕνας κουτσὸς ἀπόμενε:- μπὰς κ᾿ εἶσ᾽ ἡ ἀφεντειά σου ;"" 

Δράκος 
“ΕἾ γῶμαι.᾽ 

Νύφη 
“ Παραμερᾶτ', συμπεθεροί, ν᾿ ἀστράψω νά τον κάψω." 

Δράκος 

(Τὴ δἷβ ἔβαν. μ6 ΦΡΡΘΥΘΏΟΙΥ ογροίβ [Π6 ἢ ίθθη- 8 .118}16 τηϑθίσθ, ϑῃ ἃ δΏΒΘΥΒ 18.16]}] 

Αϊντε, περάστε, ἄϊντε ᾿ς τὸ καλό, καλορρίζικ᾽ ἡ χαρά σας." 

2.Α. Δ. Γουσίου, “Τὰ ΤῬραγούδια τῆς Πατρίδος μου᾽ Νο, 180,  Δράκοντας. 

Ορ. Ῥαββον, Νοβ ὅ09, ὅ10, ψ ]ΟῊ τοίου ἴο 0Π6 β81χ6 βαδ]θοί, ὑχϑθαϊθα ἴῃ 8. ἀϊπογθηΐ 
ΤΩΒΉΠΘΥ. 
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σα. Ὀιὰ 1 ποῦ {611 ὕῆθθ, Ὁ Εδὶνὺ Οπθ, Ὁηδὺ ἤποὰ 5ῃου]άθὺ ποὺ σογὴθ 

ΜΠ τὴθ 

ΒΒ. ὅο οἱ, Σ ΥὙϑηηϊ, ΡῸ ΟΠ ; ΡῸ ΟἹ Δ ἔδδι' ποῦ. 

ΝΘ ὈΓΘΔΡΌΠΒ ἢᾶνο 1 θαύθῃ ἅρ, δῃα ὑμῖβθ οὴθ Ψ1ΠὍῸ 086 ὑθηίῃ. 
θη ὑπο Ῥυύδρο θαυ ὑδῖβ, ἢ 85 του! δἰγαϊά : 

2. Ῥταν, ἔτϊθμα Ὑδηηϊ, ἤοβο ἀδαρηὐοι 15. 586 7 

ΤῊ Βὼ ΟὯθ δηϑνοῦθα δηα ὕἤο ὑὴ6 ὈΥΘΡΌΩΏ 5816 : 

δι 1 δὰ Τὐρῃμιύηϊηρβ ἀδαρηύον, Το 15. στδηα-ἀϑαρ θυ, 

1 [κὸ, 1 τᾶν ἤδϑῇῃ δῃηᾶ ὑμαμαᾶθν δα Ὄνου πὶ ὕπο οα ὑπ6 βροῦ. 

5η6 Πδβϑηθα δηα Ὁμπυπάογρα δηα νου θίτηθα ὑπ6 Ὀγδροῃ οἢ 86 5ροῦ. 

Ιὴ {886 ἰθρθῃᾶβ ὑπ Ἰγαῖζοβ ΠρΡΌΣΘΘ ἃ8Β. ἃ ἰδῦρθ Ὀποοαθῃ 
Τηοηδῦθυ" δι ὕο ὕπο ΤΟΙ] οἵ Νουβθ, ὑῆ6 Ορτθ οἵ βοαύῆθσῃ, δηα 
ὕῃ6 Οἰδηῦ οἵ ΟὟΥΓ ον [οἸ τ -ῦα]θθ. Η5. Β1ΠἸΡ0]1οΙὔγ οὗ τη]ηα 15 

Θαιδὶ ὅο [15 Τ]ρῃὐ, δηα ἢ6 15 Θδϑηὶν οαὐνιύθα, [ηᾶ666, [ῃ8 

Ἰγαῖζοβ ΘΟ ΡΆγΘ5. τηοϑὺ ηΐδνουγϑὶν ψ]ῦἢ Ὁη6 1)6ν1} οὐ ὉΠ6 
ΒΙΌ]6 δηὰ ὑπ Κογϑῆ. Ηδ ἢδ8 ἤοπθ οἵ ὕἤπθ βυδυθυν οὐ ὑῃ8 
Τοτρίου οἵ Ηθργον ἃπα ἢ γιϑύϊδη ὑγϑα θη, οὐ οὐ ὑη6 Μομϑιὼ- 
τηϑδάδῃ Αἰἴτιὺ, ὴΟ 15 σΟΏΒΙΘΘΥΘα 0Πη6 οι οαπηθηῦ οἱ ΟἰΘνΘΓΏΘΒΒ, 

80. ΧΩ] 80 ὑῃδὺ ἴο 6811] οὔθ αὐγι 15 [6 Ὠϊρῃθδῦ οοπλρ ᾿τηθηῦ 
ὃ ΜοΒδιΙηθα8 οϑ ῬΆΥ ὕο ΟἸΘ᾽Β. 1η06]]ΠρΡΘΠ06. 

Η]8 5Β1121]1Δ 1010} ὕο ὕη8 Τϑυύοηϊο ΟἸδηῦ 15 δοοθηναδῦθα Ὀν [86 
ἴδοῦ δῦ Ὁμ6 Ῥγαῖζοβ, πΚ 15. πουύῃθι σουμύουρασ, 185. 8180 

ΤΟΡΈΤαΘα ἃ5. ὍΠ6 ῬΘΥΟΤΙΉΟΥ οὗ ἴθαΐβ Ὀθγοηα ογαϊηδυν Ὠυϊηϑη 

ΒΌΓΘΩΡΏ. ΑΒ 1ὴ ᾿γο]ϑηᾶ, [ῸΣ ΘχϑΡΘ, νγὸ ἤθδὺ οἵ ἃ ΟἸδϑηῦβ 

Οδαβοναῦ, 50 1 ΜΦΟΘαΟΠ]8, νΥγ8 ΘΟΙῺΘ ΒΟΙΌΒΒ ἃ “ΠΥ Κοϑ᾿Β ΝΥ ρα" 
(τοῦ Δράκου τὸ δράμι)---ὃι ὈΙρΡ Βύοηθ ὅο ὕμ6 βοανῃ οἵ Νιργδ ; 
ὃ “Υδκοθ᾿Β ΘΒονο α] " (ἡ φκυαριὰ τοῦ Δραάκου)---ἃὦ τηοὰαπα 

ΟΥ̓ ΘΑ ΘΒ. 6. ΟΥ̓ΘΙ το] ῦ; ἃ “ ΓΆΪτοΘ᾽ 5 ΤΟΥ Ὁ ἢ (τοῦ 

Δράκον τὸ μνημόρι)---ἃ ΥΟΟΪ τὼ 6 Βδ6 ποιρ ουγΠΟοΟα, 1ῃ 
Ώ1ΟΠ ρῥϑαβδηῦ ΔΡΊΏΘΟΙΟΩ αἀούθοῦβ ἃ ΤΘΒΘΙ  ὈΙᾶποθ ὕο ἃ Ὠ]Ρἢ- 
οδρροα ἀρυνιβῃ, τϑϑῦηρ ϑρδιηϑῦ ὍΠ6. 5]0ρ6 οἵ τῃ6 81}}; δῃὰ ἃ 
ΚΘ γακοβ᾽5 Θαοιίθ᾽ (Δρακόπετραις)".--νο ΒΟ] Δ }Ὺ ΤΟΟΪΚΒ βύθα]ηρ' 

1 Ορ,. “ἸῺ [Π6 5]. πᾶ οὐ Οδυνβδίοβ, ἰὼ {86 ἄθρθϑῃ, ὑπμ6 ργοβύγαίΐθ Ἐδ]]6}10 

ΘΟΙΠῺΒ ἴῃ ὕμ6 ποΙρῃουγδοοῦ οὗ [η)6 οἱἷῦν ἃγ β818 ἰο βᾶγα Ὀθθὴ ἥπηρ ἄἀονῃ 

ἕγοτα ϑῦονβ Ὁ. ὑπ Ὀγδκοβ, 

Τὴ Τθηο5, ἃ Βιηοού ἢ γοοῖκ, ΨΏΙΟΒ ἀθβοθηαβ ρυθοὶρι οι 5] ᾿αο 0}}6 568, 15 σ8116α 

86 Ὀυδροιθβ5᾽5 ΔΒ ηρ- οδΥᾶ, ἔγοση 108 γὙθβθυ  Ὀ]8 0) 06 ἴο 6 ΡΙδοθβ σου Οσθοκ 

ΜΟΙΏΘΏ ΜΘΒΏ ὑμῖν οἱού 65.᾽.--Τόζου, Πδδοαγοίθβ πὶ {1|ὸ Ησπϊαπαβ ὁ ΤΥ ον, 

γΟ]. τι. Ὁ. 294. 



2ρ4 ἢεαοοαομνίανν Μοίζίογο 

1ῃη 6 ΡΙδίῃ οἱ ὥθσσθ, ποῦ [8 ἴτοιῃ ὕηθ υἱ]]}ρθ οὗ 116 ἈΚ ΚονΙΚὶδ. 
(ΟΠΟΘΓ]ηρ᾽ ὕ.6886 το 8 15 ὑο]α 88 [Ὁ] ηρ ὑδ]6: 

16 ᾿γίησθβα απνὰὶ ἐῃ6 Το Πγασοηδ.1 

ΤΉΘΙΘ Ψὰ8 ΟΠἼ66 1ῃ ὕπθ ΘΟΌΠΟΓΥ 8. Κὶπρ' ὙῺῸ 864] 8ῃ ΟὨΪΥ͂ 
αἀδυρηύοι. 5η6 ψὰβ ἃ ἰουϑίυ, Ὀθϑαύα! τηϑιάθη, 8μ6 ΠΟΥ ὨΒΠῚΘ 
νὰ Ρῃοίοιηδ. Το Ρῥυϊηοθβ 1ὼ ὑπ ποϑὶρ ρου ῃοοα ψ6ΓῸ 

βηϑιηουτθα οὗ μού. ΤΏΘΥ Ῥοίῃ ΜΘ ΥΘ ΤΥ ΘΙ] ]ΟΌΒΙΥ [8}} δπὰ 
βύγοηρ, 8Πα τηθὰ Οδ] 6 {ῃθτὴ θιᾶροηβ. Τὴ6 Κιηρ ἰθαγθα 

ὈΠθιὴ ογυθαῦγυ. ΟἿθ αδ  ὑμθὺ θοῦ οϑιὴβ ὕο Ῥυϊηοοθα Ῥμούοιηδ᾽ 8 
[αῦμου δηᾶὰ δβκθα [Ὁγ ἢ18 ἀδαρηὐοι 5 πη, Τὴ6 Κίηρ, οὐ 
Ὠθδυηρ ὑῃ6 οὐ]θοῦ οὗ ὑΐθὶ νἱβιῦ, ψὰθ βθιῖζβα ψιῦ ΦΙΆΤΤΩ 
8η 4 Κῆρ ἠοὺ ψῃδῦ ὕὅο ἀοὄ. ΕΓ 6 ἴρατθα ἰθϑύ, ὈΥ ρῖο- 

(ϑυτηρ ομ6 οὗ ὕζθα, ἢ6 μου Ἰηοὰῦ 86 ψγαὺ οἵ ὕ6 

οὔθ. ΗἮῤθ βυδάθηϊγγ ὑῬϑυβοιρῃηῦ Ὠϊμη561 οὐ 0ῃ15. ρίδη. Ἠθ 
Ῥγοροβθα ἰο ἢ15 ἀδυρ θυ 5 ΒαιθοΥΒ ὑο ὑῃγῸν ὑπ6 αποιῦ, Βϑσιηρ 
ὑὉπᾶὺ Ὁῃ6 οὴθ ψῇῆο Ὀθὰῦ Ὁῃ6 οὔμϑε. βῃου]ὰ Ὀθοοὴθ Ῥῃούθιηδ᾽ 8 
Ὠυβρᾶαηα. ΤΠον ϑργθοα νι ρἰθάβισθ, δηα ὑμ6 γ θϑο ὑοοϊς 

ὋΡ ἃ τοοῖς οὗ δὴ θαυ] 5851Ζ2 δῃὰ ἤυηρ τὖῦ ψι ἢ 411} ὑΠ 61} 
γϊσῃῦ ἔγροῃ ἢ 6 βϑδῖηθ βροὺύ. Βαύ ηἠθιύῃοι οὗ θη ψοη; ἴον 

ὑμι6 τοοῖζα Ὀοὺῃ [6}} τὰ ὑμ6 βϑῆλθ ρίδοθ. Ῥδμούριηδ᾽ 5 ἔδύῃϑν ὕΏθὴ 
Ὀαάθ ὕμθιι Ὀμ1]ἃ οϑοῇ 8. οαϑύϊθ οἵ ὕὉΠ86 β8ϑ1ὴηθ6 5126, βυτηρ' ὑηϑῦύ 
[86 οὴθ ΜΟ ΠηΙΒηθα ἢ15 ἤγχθὺ, βῃουϊα ἰαϊζθ. 815 αἀϑαρὔογ 
ἴογυ ψιθ. ἀρϑῖῃ ὕῃ6. ἰονθβιοῖς ΟἸδηῦβ Ὀθσϑη δηα θησθα ὑΠ 61} 

ὑδβὶς αὖ θχϑοῦυ ὉΠ6 βδῖὴβ ὑπὴ6. ΤΏΘΥ ὑθθη ἀθοιαθα ἴο θηρδρθ 
1ῃ 51η016 οοτηαύ. ΤΉΘΥ ἰοαρθῦ ψιῦ ἢ 850 ρτοαῦ 8. ἴΥΎῪ ὑῃδαῦ ὑΠ 6 Υ 
Ὀούἢ [811]. ΔΆθη {π6 Ῥυίποθθ Ῥῃούοι πὸ πραγ ὑμδῦ [6886 Ὀγανθ 
Βαϊύοῖβ πα [Ἀ]16 νἹούτηβ ὕο ἢ 61 ἰονθ [ὉΓ δϑυ, 5886 ουἹδνυθα 
Ῥυοίουμα!ν ὃηα τοβοϊνϑα ἴο ᾿να δηα 6416 ἃ τηϑιάθῃ. 6 τγοὐϊγρα 
ἴο ἃ ἸΟΠΘΙΥ ρᾶτὺ οὗ ΘΓ ἰδύμθυ 5 ἀοιη!Ιοη8, δηα ὑπ Γ6 ϑρθηῦ 0Π6 
ΓΘΙΏΘΙΠα6Ι οὗ δ᾽ [16 1ῃ ΒΘΙΠ Ὁ] Κ᾽ ΒΘΟΙΌΒΙΟΗ. 

Τὴ Ὅτακοβ ΏΘη οοποοϊγθα οὗ ἃ8 ἃ σίδηῦ βοιπθθϊπηθθ. 88 
8. 5ρουβα (Δράκαινα ΟΥ Δρακόντισσα), αὐῦ8 ἃ8 Ὀῖρ, βύτοῃρ',, δηά 

βῦαρ! ἃ ἂἃ5. Ὠϊτηβο. ΤῊΘ ἈΥΔΙΪΥ 18 ΟΟΟΘΒΙΟΏΘΙΠΥ ἸΠοΥθαβθα ὉΥ 8 

ΠΌΤΩΡΟΙ οὗ ἀδαρηθιβ ΨὴΟ ΔΓΘ ΤΟΙ ΔΙ. Ὁ]6. [ῸΓ 51Ζ6, Βίγθηρῃ 

1Α, Δ. Γουσίον, “Ἢ Κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ ῬΡ. 27 [0]]. 
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διηα Ῥδγὑδ!ὺγ [Ὁ Ὠατηϑὴ ἢθβῃ, δηα 0 ᾿ηῃουῖῦ ὑΠ 61} Ῥδιθηΐθ᾽ 

δραπαδθηὺ ἰδοὶς οἵ νῦ. 
Βυῦ ὑῃῇ6 Ὄγδίκοβ 15. νϑυΥ [Γραῦθηῦν Ἰἀθηθποα σιὺῃ 6 

Βουρθηῦ (δράκων, “"ἀτᾶρομ᾽), οαὖ οὗ ψοὰ ἢ6 ψὰ8 ῬΟΒΒΙΟΪΥῪ 
ΘγΟΪν α τη {6 οουθ6 οὗ ὑπι6. ΤῊ δογύμιο Νάρεβ 8Υ6 Β:ΤΩ1]ΔΥΪΥ 
σοῃου 66 ΜΙ βουρθηῦβ,, 8116 1 Βαββιϑὴ [ΟἹ ΚΙοσΘ ὑἢ 6 ϑηδκΘ 
“ ΒΟΤΊΘΥΠΏΘΒ γϑύϑ] 8 ὑῃσουρῃουῦ ὉΠ ΒΌΟΥΥ 8 ΘΧΟΙ ΒΛ ΘΙΥ τ ΡΟ ]]8 
ΟΠ ΘΟὕΘΥ ἢ ΒΟΙΏΘΌΩΘ5. Ὧ6 15 οὗ 8. Τ]ΧΘαῖ ἡδύαγθ, ὈΘΙΌΪΥ βουρθηῦ 

δια ρᾶυῦϊν ταδη. 3 Τὴ ΑἸ ΘΏΙΔη τυ υμο]ορν 8150 ὕὉπΠ6 Νθρτο, 0 

ΟΟΥΤΘΒΡΟΠα5 ὕο [6 ατθοὶς ΒΙβοὶς αἸδηῦ δηα, [πκ6 ὑἢ6 ᾿ἰδύθυ, οὐ 68 

ὮῚΒ ΟΥΡῚΩ ο ὑπμ6 Αγαῤίαη Νιρἠ δ, ΘΌΒΟΥΌΒ δηα 15 1 18. ὕΌΤΗ 
ΘΌΒΟΥΘα ὈΥ ὑῃ6 βουρθηῦ, ψγ 8116 ἴῃ 8] ]δομῖδῃ ἴοΙΚ-ῦα] 65. ἢ 6 

βουρθηῦ θἰθηγθηῦ ἢδ8 ΒΌρΡΘΙΒθαθα ΘὨΨΓΘΙΥ ὕῃθ ριϑηῦ ΦὺςΙ αῦ68, 
δηα ὑπ6 8) ]Δομιϑῃ αἀταροῃ, κ6 Ὁη6 Βιιβθῖδῃ ΖΙΏΥΘΙ, ΘΡΌΘΔΙΒ 

1η 81} [86 πῃοηΒΌΓΟυΒ. ΡΊΟΥΥ οἵ ψ]ΩΡῈ δηα οἶθννβ, Ὀγθαῦ]ηρ᾽ ΗΤΘ 

δια ὑμηθαύθηιηρ ΤᾺ] ὅο 841} ΜΏοΙΩ 1 ἸηΘῪ ΘΟΠΟΘΙΏ. 
ΜγυΠοΙοριβῦβ ἄρτθο 1 τορϑγαϊηρ 6 ὈΥΘΙΚΟΒ. ἃ5. ἃ ΤΘΠΊΌΘΥ 

οὗ ἃ. ἰᾶαῦρθ [ἈΤΏΠΥ οὗ οἰμ]άγθη οὐ ἀθϑῦθ, ἀδγκηθϑθ, 8δη6 πϑῦατα) 
ἴογοθϑ μόοϑῦ]α το ϑῃ. Τὴ6 Ὀγδῖίζοβ 15 β816 το ουαοαν ὕπθ 1ᾶθ8 

οἵ ἃ ὑδπυμπαριβίοσιη,, δηα ἴτοπὶ ὑμδῦ ροϊηῦ οἵἨ υἱὸν Ὦθ ἸΏΔΥ ὈὉθΘ 

ΘΟὨΒΙἀΘΓΘα 85 ὕὉ.6 Ὠηοάθγῃ τοργθδθηύαθινο οἵ ὑῃς διηοιθηῦὺ Ῥυύμοη 
βἰϑίῃ ὈΥ ΑΡο]ϊο, θνθὰ ἃ5 ὕῃθ ὑμυπαθγ-οϊουα 15. αἸΒρ6 θα ἃμα 

αφθϑύγογθα Ὀγ 6 τὰγβ οἵ ὕῃ ϑὅιη. Οπ ὅδε οὔμϑι δδπά, ὕνο οὗ 
[8 ἰαρθηαᾶβ ρίνθῃ δον γοῦν βυασροϑῦ ὑῃηδῦ ὑῃθ ὈΥΘίΚΟΒ 15. ἃ 
ῬΘΙΒΟΒΙΠοδύιοη οἵ ὑῃ6 ἀτουρηῦ δηα ὑμογθίοσθ ἀγθϑαὰβ 86 ΒΥΊαΘ, 

0 ψ16]45 ὑη6 ρόονϑὶβ οἵ ὑμαπᾶθυ δηα ΠΡ παρ. Βα ΜΠΘΙΘ 
8}} 15. 580 ἀανῖκ τὸ ψουϊὰ θ6 τὰϑῇ ὕο δ ἀορτηϑῦϊο. 

{6 ]Ζαηιῖα. 

ΤῊ [818 (Λάμια) 18 οοπηθοῦθα μι ὑμ6 γαῖζοβ ὈΥ͂ 

δ Πηϊὺν οἵ αἸβροβιύοη 86 γΘΥῪ οἴνθη ΟΥ̓ ὑμ6 ὈΟμαΒ οὗ τηϑύχιτηοην. 

ὍΠΘ ΒΠΔΙ65 ὕο ὑῃ68 [1}] Ὠ18 ΘΒ ΠΏ1081 ῬγΟρΡΘηΒι 0168 8Πη6 Π18 18} 016 

ΒΙΤΑΌΠΟΙΟΥ οἵ τοῖα, Ηδγ νουϑοιῦυ πᾶ ρΊνΘη τῖβθ 0 ὕ8:6 ῬΓΟΥΘΙὮ 

1 ὝΒΘοΙοσ, Ηϊβέονῳ ο 1παᾶΐα, νο]. τ. ἡ. 147. 

2. Ῥαδϊβίοι, ᾿ιβδβίαῃ Εοἰκ-Ταΐδ5, Ὁ. θὅ. 

9. Βαϊβίοῃ, ϑοηρδ οὗ {6 ᾿ιιϑδίαπ Ῥεορίο, Ὁ. 178. 

4 ἨῸΣ Δὴ οχῃϑυϑύϊνο ἀἰβαιϊβι οη οα ὑπ Μοάθχῃ Οὐθοῖς ὈΥδκοβ 5866 ΤΌΖΘΥ, 

εβεαγοῖοβ ἴηι ἐπ6 Ηἱσπίαπάβ ὁ Τινου,, ΝΟ]. ττ. Ὁρ. 294 [0]]. 
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“10 Θἂῦ πΚκ6 ἃ 1ϑιηῖϊα" (τρώγει σὰν Λάμια). τ Βριὺθ οἵἨ {818 
ὉΠΙΔάγ κα ὑγαιῦ, 58η6 15 οἵ ποῦ]θ ἀδθβοθηῦ δηα σϑὰ Ῥοιηῦ ψΙἢ 

ῬΙ146 ὕο 08 ρᾶρθ8 οἵ οἰδββῖοδ) ὐθυϑῦστα τῇ Ῥτοοῦ οἵ ἤον Ῥϑάϊρτθο, 

ὉΠπουρ, ᾿ὖ τηυδϑὺ Ὀ6 δααθα, ὑμ6 οἰγχουχηβύδϑημοθθ ἴῃ ΥΏΙΟ 586 

ΠρΌγΘΘ ὑμουθιῃ ἅτ ποὺ Βα ἢ 85 ἃ ΠΟΌΪΘ ἰδαγ ψουἹα 6 ΔΗΧΙΟῸΒ 

ὕο ΤὙ608]}.} 

ΙΪὴη Τ11466]}] απ δοοῦν  αγϑοῖς Π|ϑαΐοοη Τιϑιαῖδ 15 ἀθβηθα ἃ 
ἐῳῳ [Δ Ὀα]οι5 πιοηβῦθι 5816 ἰὸ ἴδϑα οὐ τηϑηβ ἤθβϑῃ." ΤΉΙΒ 15 106, 

Ὀαύὺ ἀοθ5 ποὺ σοηΐϑιη ὑμθ σι οΐθ ὑσαῦῃ. ϑύηϊα γὰβ οῦ ΔΙ ΥΒ 
ἃ τηοηδύου ὅθ ψδϑ οὔσοθ ἃ 831. τηδιάθῃ, 50 ἴδισ ὑμᾶῦὺῦ Ζθϑαβ 

ΠΙπη561 βασοθια θα ο Π6Ρ οἤδυηθ. ΤῊΘ γϑϑα]ῦ οἵ 815 δατηγα- 

ΟῚ 85 ἃ ΠΌΙΌΟΙ οἵ Ὀθδαύα] σὨ]] τη, ψῇϊοῖ, όνονου, ἤοσϑ, 

0Π6 1Θδίουϑ βροιβθ οὗ ὑΠ6 “Βδύμροι. οὗ ροαβ δα τχθῃ," βῃηϑύοῃρα 
ἴτοσῃ ὕπ6 1. πηούμοι᾽ 5 δῖη5. ΤῊΘ ἰαύθοσ ϑηῦ ὕο 146 ἢν ουἹοῦ 

8 ἀ65Ρ811: διηοηρσδῦ ὕΠ6 ΤΌΟΪΒ οὗ 68 568, 8πα τῦ νχὰβ ὕμϑυθ ὑμϑῦ 
ΠΟΥ Ὀοδαῦν ἀθοδγοά, 8η 6 5806 Ὀθοδηλθ ἃ. οὐαϑὶ, Βιάθουθ τηοη βίου, 
ὉΠ6 ὑθυιον οὗ σμ] ἄγη δηα {ῃ6 ἰδαρθιηρ-ϑῦοοκ οἵ ὑμβ6 Αὐμϑῃίβῃ 
ὈΪδΥ-ΡΌΘΥ. Αποῦμον δηοιθηῦ ὑγϑαϊθ]οη ἀΘΒου 065. ἤΘΙ 85 8. Ὀθδα- 

{1{π ΒΟΓΌΘΓΘ55. ΨΜηΟ ὍΡΟΙ ΟΟΟΘΒΙΟῚ δϑβατηθα ὑπ ἔοστη οἵ 8. βῃ8Κ6. 
Τῃ 088 τηοάθγῃ οοποδρύϊοη οὗ {88 Τωϑηηΐδ γ7Χ8 ΤΘΟΟΡΊΉΖΘ 8686 

ϑῃοιθηῦ ὑγϑιύβ, δα ποτ ΘΒρΘοΙδ}}Υ ὑμ6 ἢγϑὺ. Τὴ6 βαάάθη αἀθϑὺῃ 

οὗ ἃ σΠ11ἃ 15 βοιῃθῦπηθβ αὐὐιαϊθα ἴο ἢθῪ οσαϑὶύγ. Βαῦ οἡ 0ἢ6 

οὔμοσ μαμὰ 8ῆ6, [κ6 ΟῚ τηοάθυῃ Ὠμπδοϑηα, ὑπῃ6 Πγϑΐζοβ, 15 οἴὔθῃ 

ΤΟΡΙΘβθηῦθα 8ἃ85 ΜΠΠΠΟΙἸηρ' ὑη6. νυϑύου ἔγομτὶ 8. ἀϊβύσοῦ, ἀη1] ἃ 

Πυτηδῃ ν]Ἱούϊτη 15 οἴδγθα ὕο ἤθσύ. [ἡ ὑπμθ 816 ρίνθη Ὀθ]ον 5}6 15 
ῬΙιούυΓρα ἃ “ἃ ργοϑῦ την 6] Ο8 τηοηβύου ψιὉἢ ογοοΚΟα οἰαννβ δα 
ὃ ῬΘΙΓ οἵ ΨΙΊΠΏΡΒ, ΘΘ ἢ οὗἨἉ ψΏΙΟἢ σϑδοῃ θα ἀόνῃ ἴο γοπαάθι Ρ]81 "΄᾿--- 

ΒΡΡΑΓΡΘΩΟΥ ἃ ψΙηροα βούρθηῦ οὗ 6. ταγύρῖοδὶ αἀΥΒΘΡΌΏ ΒΡΘΟΙΘΒ, 
ΔΙΌ ΒΟῸρΡἢ 51.6 15 480 ρΊνθη ἴθ} ἰθρθ δηα ὕῆγθθ ἢθδαβ. 

ΕῸΓ {15 ἰδἰῖ6 1 δὴῃὴ ἱπαάθοίθα ἰοὸ Κγὺ Καϑιαμανίοβ (0. 

Μῃ δοχη-ὑο-Ὀ6-ρούθθα) οἵ δββι κα, Κγν ΚαὨδϑιαμονίοβ 15 ἃ 

1 ἘῸΣ ᾿πβύϑησθ, ὕμ6 βοηἄβοιθ βίου οἵ ὡς ἡ Λαμί᾽ ἁλοῦσ᾽ ἐπέρδετο (ΑΥ. 

Ρεβρ. 1177) βθθῆιβ ἴο ἤδγθ θβθὴ Ὡοίουίουβ δὖὺ Αἰθθηβ ἴῃ [6 Υ680 422 8.0., δηᾶ 

ΟἿΘ οδὴ 1Π]ϑρῖπη6 [16 Ρ6815 οὗ Ἰδρῃὐον ΜΏΙΘΉ γηαβὺ ἤᾶνα ρστοούθα ἢ οοτηθαϊδη  Β 

8] ΒΙΟΏ ἴο 1 οἡ [16 Ββίδρθ. 

23 Οὗ {με δύγίσία, δὰ ον] τηοηβϑύου δῖ ἴο 86 Τυϑυῖδ, δα Θαυδ}} } ΡῬΟΡΌΪΔΥ 1Ὲ 

Βουθηθγη ΟὙὝ ΘΟ ταγύβο]οσΥυ, 1 ΪοὰὩα πὸ νϑβύϊσοβ ἰη Μϑοθαοηϊδ, οχοθρὺ [86 ὭΒΙΏΘ, 

ΜΏΪΟΗ 15 ΨΘΙΎῪ ΘΟΙΏΙΩΟΏ Ὀὰὖ ΟὨΪΥ͂ 885 8ἃ ἰδθύῖα οὗ δΌα86, ΔΡΌΠ16α ἴο ψΙΊΟΚΘα ὭδρΒ, 

Ῥγοὺδυ ΠΟΘΙΥῪ 1 [86 Ξϑ1η6 ΨΆΥ 885. ΟἿΥἿ τὐΐϊο ἢ. 
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σμδιδούου νου -ὑο-Ὀ6-υθα]6 4 ἃ8. ἃ ὕγρα οἵ ἃ ἰαῦρθ οἶδϑθ οἵ 
Μϑεοραοῃίδη ρϑαβδηΐθ, ΠΟ ἴο ἃ Ρ] ΘΗ. 1] Βηδιθ οὐ ἡϑύῦϊνο βῃγονα- 
685 Δ(4 δὴ δαιδὶ ρογύϊοῃ οὗ ἰδιῦῃ, 1{ ψ δοοορὺύ ὕμθ ΘμαδΥ 

ΒΟΠΟΟΙρῚ] 5 ἀοδηϊίοη οὗ ἢ ὃἃθ. ἃ ΘΒΡΘΟΙΟΥ [ῸΓ ὈΘ]ΙΘνΙηρ 

“δῦ γοὺ ΚΠΟΝ 15 ποῦ ἰγαθ.; 
Κγε Κιδιάμιθνύοβ. βη͵ογα ὕΠ 6 γϑραύδιοη οἵ δὴ διάθηῦ ἰσνϑὺ 

8:6 οἰοααθηῦ τϑίϑι!]ου οὐ [0]1-ὕα!θβ, Νοῖ ἄοθβ Εδιηβ ἤδύνου ὮΙ, 

8.8 Ὑ7011}} ργυθβθηῦ ΔΡΡθδῦ. [ἢ ΓΩΥ͂ ΒΘΘΙΟὮ δἰῦθυ ἐοἸ Κίοσα 1 οου]α ποῦ, 

ὑμογθίοσθ, αἀο Ὀθύῦθου Ὁμ8ῃ ϑρρὶν ὑο Κι Καδιάμανίοβ ἴον ἃ ἴδ 
ΒΟΙΆΡΒ ἔγοιαι 158 ΤΊΟἢ βίοσθ. Ηδ ὑϑϑα!]ν ῬΥΟΙ1566 τὴθ ὑμαῦ ἔθνουν 

86, ἀΏ]}1|κ6 βοῖὴθ οὔμου ἰοοδ] [ΟἹ] ουϑῦβ, 61 ποῦ οχσροὺ ἰο [Ὁ]Π]. 
Ὧ1Β5 Ῥτοτηῖθθ. Ηθ οδ]]θα ΡΟΠ τὴ6 οὯ6 δυθῃϊηρ' δίῦου ὕπ6 αἀδν 
ΜΟΥ 88 ἀ0η6, 8ηα ΥγΘρΡΆ]Θ] ΤΥ ΘΒ 01] Ἰοηρ αἴθου “ὑπ Μοοῃ 
84 Ὁη6 ΡΙβιϑαάθβ δα βαηὶς ὅο χϑϑῦ. 

Κγι Κμβαιάμθνίοβ 15 ἃ ργϑαῦὺ ϑοῦου, ἃ5. Ψ611 ἂβ. ἃ ργϑϑὺ Ὠ81- 

ταύον, ΗΠ8 ἢδηα8, ῃ15 μ6δᾷα, Β158 ἴδιο ψχϑῖδ 8} τὴ ρουρθύιϑὶ πούϊ η, 

8η6 ῃθγ Καρὺ ρϑᾷοθ ψιῇῃ ὕῃθ Ὠδυγαῦϊν 580 ψ}6}} Ὁῃδὺ Θνθὴ ΟἿΘ 
αθαΐ οοὰἹα αν [Ὁ] οννθα Ὁπ6 αὐ οἵ ὑῃ6 βύουγ. ΗΒ ΘΥ̓Θ8 ΠΟΥ͂ 
δ] ὐθογθα 1 γϑῦῃ, ον νϑη]5η6α ὈΘΒΙμα ὑΐ8 5) 6} 1ηρ ΟΌΓΨΘΒ 

Οὗ ΙΒ ΤΌΒΘΥ οἴ Θοίκβ, ϑοοούάϊηρ ἃ8 ἢθ 8 Θηραρθα 1ῃὴ ἃ ἤθυοθ 

ΟΥ ὉΠῺΥ͂ ορίϑοαθ. ΒῸΣ [1ηβίϑῃηοθ, 1 ΟΥ̓ ἤο Θχρῦθδβ ὉΠ6 

ἢν ]γ- Ὀυσ]Ὺ οἵ Ὀαύθ]θ δῃα ὑπ ὑὰρ οἵ νψῶῦ, 6 ψουϊα ποοῖκ 18 
ὕνγο [ὈΓΘΠΉΡΘΙΒ ὑορθίθμου 8η6, νυ] ἢ Θνοβ ἤδϑῃϊηρ δα ὈΓΙΒΌΠ]Ὼρ' 
γτηουβύδοῃο, ὑὰρ' [ΘΓοοΙοσ ΒΥ δὺ ὑῃθη. ΤῸ ἀθβουθθ ὑἢ8. τῃϑ] βίο 
Πιρηὺ οὗ δὴ δϑρ]θ, ἢ8 βργθδα 15. ϑύτὴβ δηα βι'ψαγϑά ὑμθιὰ βον)ν 

ΡΜ Υάβ, ΒΟσοΙ  ῬΘΏγΙηρ ὕΠ 6 ϑούϊοη τὺ ἃ βοϊθιηηῃ ἰοὸκ δύ ὑῃ8 

Ῥ6δπι5 οἵ ὑπ6 οϑιηρ, 1 6 πψϑηΐθα ὕο ρίνθ δὴ 1668, οὗ ἃ ἤθΓῸ 8 

Ῥῃγβίααρ, ἢ ψου]α βαῦδῦθ Ὧ158 οσσα Ὀτοδα Βῃου  ἀθὺβ ϑηα 5.Χ06]}] 
ἢ15 οἤθδῦ. Τῇ τὰρια τηονϑιηθηῦ οὗ ἃ τηϑῃ ΥᾺΠΏΙΩρΡ' δΥΘΥ͂ [ΤΌΤΩ 
ἀϑηρο ψὃ8 ᾿ησϊοαῦθα σι ἃ. ἀΌΙΟΪΚ ΟΡΘΏΙΙρ' δηα οἰοβιηρ οἵ 
0ὉΠ6 Πηρθτβδ οἵ ὉΠ6 τἱρῃῦ ἤδπα. Τὴ6 τοῦ οὗ τυβῃϊηρ' ναῖθυ νὰ 8 
ΠΠ]τ 886. τηϑᾶθ σθᾶὶ ΟΥ̓ ἃ ἀθ6Ρ ὙΠ Ὀ]1Πρ ἨΟΪ856. ΜὨΙΘΏ ᾿1δϑαθα 
ἴτοιη Κγε Καϑιαμονύοβ᾽ Β ἸΠΠ 61 561} 

Τὸ νγᾶἂβ θᾶϑῪ ὕο 5866 ὑμᾶῦ 6 ἢϑα ψουϊζθα Ὠ]τηβο} 1 ΒΙΏΘΘΓΘ 

561 ἀ6] υβ10η----ὐἢ 6. ῬΥΙΝΙΘΡῸ οἵ ρΘΏ105 8η6 ὑῃ6 βρογϑῦ οἱ Βι:σΟ6885. 
ΤΒΟΌΡΏ ἢθ ΟΟΟΘΒΙΟΏΔΙ]Υ ὨθΙρθα ΠΙτηβ6}  ὕο ἃ ΡΙποὴ οἵ βησῇ, 6 

ατὰ ποῦ δ]1ονν 0Π15 ᾿Ἰηαα!ρθησα ἴο Ἰηὐουίθυ 10. ὑῃ 6 ῬοΥοστηϑηοθ. 

11 ἃ ὕγσαθ δυύιϑὺ 6 Κπθνν Ὁ0η6 νϑ]16 οἵ ἃ 5061} δηα νγ)88 ΘΏΧΙΟΙΒ 
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Ὡοῦ ὕο Ὀγθδῖκ τὖῦ Ὀγ ᾿ηὐουταρύϊρ' ὑῃ6 πδυγαῦϊνθ, θχοθρῦ ποὺ ἃπά 

ΦΡΘ1Ὶ ὕο τηοϊδύθη 15 ΠΡ5. ψιἢ ἃ ἅτοὸρ οὗἉ δύγϑοῖς δηα ψϑύου. 
[μοῦ 8 ὩΟΝ ἰΙδύθῃ ὕο ὑπ6 γασοηπέθιγ" ὨΙτηβοΙ ἢ, 

7116 δίογυ ὁ ἐπ6 ἤγυμποθ απὰὶ ἐΐ6 ἰασίθ.1 

“ἬΉρΓΘ ὈΘρΊΩΒ ὕῃ6 αἰ6. Οοοα δνθηϊμηρ ἴο γοα. 
ποθ ὩΡΟῚ ἃ {Π6 ὑῆουθ ψὰβ 8 ἱπὴρ γῆ. δα {166 80Ώ8. 

ΤῊ γουπροθῦ νὰ85 ὑῃθ Ὀτανοϑῦ δηα ᾿ιϑηαβομηθδὺ οὐ ὕὉπ6 ἰοῦ. 
Α {{πὴ6 οϑίηθ ψ θη μθ [ίηρ 5 ὕδικθῃ ἀδηρθυοῦβ!υ 1]. ΗἨθ 

νὰ 8 αὖ ὑῃ6 φροιῃῦ οἵ αἀφαύῃ, δῃα ὕὉη6 ἀοοῦοΥβ βαϊα ὑμαῦ, 1 ΟΥ̓ΘῚ 

ὕο Τθοονϑυ, ἢ6 βῃοι]α ϑαὺ ὑπ δῦ οὗ ἃ ᾿8]16 δῖ. Ηα οδ]]θα ἴο 

ΒιτηΒ6 1 [ῃ6 Ῥυίηοθβ 8Π6α βαϊὰ ἴο ὕμϑια: 
“ΜΥ οβη]άγθη, 1 8η} ἀδῃρΘΙΌΘΒΙΥ 1]], μα ὕἢΠ6 ἀοούογβ ἢν 5818 

ὑπαῦ, ἴῃ οτάθυ ἴο γθοονοῦ, 1 τησϑὺ ϑαὺ ὉΠ6 δῦ οἵ ἃ τη8]6 ᾶσθ.0. ὅο. 

1 Ῥδρ οἵ γοὰ ἴο ρῸ οαὖ ὕο Παηῦ δηα ὕο ὈΓΙΩρ' Τη6 ἃ τη8]6 876." 
ΚΜ ΘΡΥ ΨΜ06|1, ἰαῦμον," βαῖα ὉηΠ6. Ὀογβ δηά, μδνηρ ὕδκθη ὉΠ 6]1Ὁ 

Ῥονγβ δα οἰ 5, ὑπο ν βοῦ οαὖ οῃ ὕΠ 811" ΨΥ ὕο {868 ἔδ:- οὔ ἐογθϑίβ, 
1ῃ ΟἹΌΘΥ ὕο πα ΠᾶΓ65. 

ΤῊΘ ὕνο δ]θυ βοῃὴϑ 616 ποῦ ϑποοθθα ἴῃ ἸΠΠΠ]ηρ’ οη6, θαῦ [ῃ68 

γουσπροδϑῦ Κι] ὑῆτοο. ἰὐίογυαπαῦθὶν, ποὴθ οἵ ὑχθυλ ΘΥ 6 τη Δ |6. 

Η15 Ὀτούμουβ Ὀθρϑη ὕο Ὅ6 θῃυὶοὰβ οἵ δῖπη, Ὀθοϑαβ 6 δα ῥγονϑα 
ΘιΌ 16. ὕΏ8η ὕπθυ. Ναχῦ ἀδύ ὕπϑυ ψϑηῦ ουὖῦ ὁπῸ6 τηοτο ἴο Ὠυηῦ, 

δι ἀρσϑ]η ὑῃ6 βϑηγ6 ὈΠΊηρ' Ὠρρθηθά. Τὴ ὕνο θ᾽ θὺ οῃ 8 [β1]θα 
ὕο Ὧο ϑηγύβίηρ,, 8116 ὑΠ6 γοπηροβϑῦ 1Π|6ὰ ὕνο ἤυθβ, δηα ομα οὗ 
656 ὕνγο ἤδιθ8 88 ἃ τη8]6. ΤΏΘΙΤ ΘΗΥΥ͂ οΥ ΘΟ. ὑΠπογθαῦ, ἃ ηα ὉΠΟΥ͂ 
5816 016 ἰο ὑπ6 οὐδοῦ: 

“οὖ τ8 Κι]] διὰ δηα ὑμθῃ 58} 0ὺ ὕο ΟὟΥ ἰδύμου. ὑῃμδὺ ΤΟΌΌΘΥΒ 

οϑηθ 8ηα βθνν ἢϊπ." 
ΟΙοβθ Ὀγ ὑμθῖθ νγὰβ ἃ. Μ}06]1, ἃ ΨΘΥῪ 8ηοΙΘηΐ 106}} ψ]Ὸ τ ϑΥὉ]6 

Β'δὺϑ του ρου, δ8ηπα ὑμ6 ψϑαΐθι. ἰϑϑαθα ἔουυῃ ἔἴτοιη σι] 

806] ἤονγθα ονοῦ ὉΠ 6 τηϑυθ]6 51.405. Δοη ὑπ γουηρου Ὀγούῃου 

]οΙη6α ὉΠθηλ, ὑΠ6 ν 5816 ὕο ἢϊτα: 
“ΜδΥ ν᾿ ποὺ αὐ βοιὰθ οὐ ὉΠ6 νγϑύου οὐ 0Π15. ν08]1, ΘΘ ῬΘ δ} ν 

ἃ5 ΜΘ ΔΙῸ 850 ὑδιγϑῦν 9 
“ΒΙρΡύ," δηθνογθα ἢθ, “Ἰοὺ ἃ5 ατηῖ." 

1 ἘῸΥ {ῃ6 οΥἹρίηδ] αὐϑοκ 566 Αρροϑῃηαϊὶχ 11. 
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“6 γτηιιϑύ, ἤούουϑυ, ΟαὙἼΚ 1 ἀπθ οτάθυ," βια ὑπο οἱ ἀθϑὺ, 

“« ΒΊ χοῦ οὔθ, ὕβθῃ ὕμθ οὔδμοι, 8δηα ποχὺ δἴθου. τη ὑμπ6 ὑμιτα. 

δο Πυβῦ αἀὐδὴῖκ ὑῃ6 οἰ οϑῦ, ἡθχὺ ὑπ βθοοῃᾷ, δηα Ἰαβῦ οἵ 81} ὑ86 

γουπηρθοδύ. Ηθ ραῦ ἢ18 Οαῦ δηα ἢ18 ὈΟΝ ΠᾺΡ ΙΒ ἅτ δηα 618 
διταβο}  ἀο ὌΡΟΩ ἢ15 ἴροθ, 1 οὐάθι: ὅο αἀὐἸκ οὗ ὕπ6 ψαῦρυ 
ΜΉΘ. ἤονγθα οὐϑν ὑ"Ὸ ΤΙ. 16- 5818 085. ΤΏθη ὁπ οὗ ὑμθιὴ βειζθα 
Δττη ὉΥ ΟὯ6 ἴοοί “κα ὕῃ6 οὔθου ὈΥ ὑμ6 οὔμου, 8ῃα ὑπϑν Ησπηρ' Ὠϊτὴ 
τη δ τσ. ὅὸ ὉΠ6 Ῥ.Π66 [6}] 1η, 8δη6α Ὠ18 Ὀγούμϑβ ἢ68α δηὰ 

τοίσοι 6 α ὅο ὕῃ6 ρᾷ]δθθ. ἤθη ὕμου σοὺ ἤοῖηθ, ὑμθὺ ὑοοῖκ ὑῃ8 
βάτο ὕο ὕμιν ἰαῦθου. δῃα 5816: 

«Βδῦμον, ὈΘΒοΪα, γα ἤδνθ βιιοθοθθάθα δὖὺ ἰαδὺ ἴῃ ΠμῃαΙηρ᾽ ἃ 
Ιη8]6 ἤᾶγθ; Ὀὰὺ χα Ὦδγνρ ἰοβῦ ουν ὈγούθοΣ ᾿--τϑηα ὑΗΘΥ ρῥγϑύθηαρα 

ἴο Ὀ6 ογϑυψ θη θα ψὺ ἢ ΒΟΥΓΟν. 
“ὙδΌ! νϑῦ αἸα γοὰ 580 1 ον ἢδ8 ὑμαῦ Ὠϑρρθηθα 7 ἃβκϑ 

0.6 Κιῃρ᾽, Υυβῃιηρ οαὖ οὗ Ὀ6α ; [ογ΄ ἢ6 ἰονβα ἢ18 γουηρδδῦ 80} 
ἸΔΟΥΘ ἀθαυν ὑθδη ὑῃ 6 οὐ θυβ. 

“ἈΝ Βαὺ οϑῃ Ὑ6 580, ἰαῦθον 7 ϑηβινοσθα ὕῃθυ. “"ἀβ γ͵1ὲ 616 
᾿απηύϊηρ,, Βα ἀαθη]Υ ἃ Ὀθηα οὗ ΤΟ ΘΥ8. οδπιθ, 8ηα ὉΠΟΥ͂ τηθϑηῦ ἴο 
αἀοβϑίγου 8 8411: ψ ὕνο τωϑηᾶρθα ἤο θβοᾶρθ; Ὀθὺ ΟὟΤ ῬΟΟΥ 
Ὀγοῦμου ρουιβθα. "Ὁ 

ΤΏΘΩ ρυθδῦ 8111 ΔΙΓΌΒΘ. 1 ὉΠ6 ρϑῖδοθ. Τὴ ἰπηρ' δῃηὰ ὑῃ6 
ααθϑη ραὺ οἡ ὈΪδΟΚ, ἃμα νορῦ Ὀ1ύρυ]ν. 

Νοῦν ἰοῦ ἃ ἰθᾶνθ ὕποβθ ΜΘ]Πηρ, 8η6 ἰοῦ ὰἃ5 ΡῸ ο {π6 
Ῥγῖηοθ. ΤῈ6 ψ6}} ᾿Ἰπῦο ΜΜΏΙΟῊ ΤΠΘΥῪ ΓΘ Ὠϊτὴ ᾶ8 ΘΧΟΘΘΑΙΠΡῚΥ 
αθθρ. Ηθϑ [6]] ἴου: ὑὮσϑθθ γϑδσβ Ὀθίοσα ἢ6 ὑουοῆθα Ὀούνοιῃ. ΔΙ͂ΟΣ 
ὉὮ͵66 γϑαῦβ ὯΘ6 βοῦ ἴοοῦ οὐ ὕπμθ ρυοῦῃα δηα οδίηθ οαὖ τὺ {86 
οὔμοι οῃά, Ηθ ὀρθῃβ Π1Β δυθϑ 8Πη6 5665 ὑμδῦ 6 15 1ἢ δ πού Υ 

ΜΟΙ] : αὖ ὰ5 ὑῇῆ6 Νούῃου δου. Εδὺ, [ὩΣ δ'ῦδὺ Ὧ6 Θϑρ168 ὃ 
ρηῦ. Ηδθ ψδικβ Οὴ δηὰ οἡ δηᾶ δὖὺ Ἰαβῦ δυτνθθ δὺ 8 οοὔναρθ, 
νυ ὉΏθγΘ 8 δὴ οἱ ψοϊηϑη Κηθδαϊηρ ἀΟΙΡῊ 1ἢ ἃ 5118]]} 
ὑχουρὮ, ἴῃ ΟΤΌΘΥ ὕο τᾶ Κθ ἃ οᾶΚθ. Τῇ ῥυῖμοθ ποὐϊοθα ὑμαῦ ὑῃ6 
οἰά ψοιϑῃ δα πὸ ψαῦον, θαῦ οἷν ψορὺ 8π6 ηθϑαᾶθα ὕῃφ Ηουγῦ 
γι ἢ ΠΟΥ ὕθαυβ, ΒΠα 50η6 8]80 βρᾶῦ. ἀπὰ δἃ5 58ὴη6 ψϑρῦ δῃηα βραῦ 
δα Κηθδαθα ὑῃ6 ἀοιρἢ, 8η6 βδηρ' ἃ ΒΟΙΎΟ ἃ] αἸΤΡΘ. 

ΤῊ6 ρυῦποθ ψοηάθγθα ρυθαῦϊν αὖὺ βϑθϑίηρ' ΠΟΘΙ βριύϊηρ' ἃπα 
ΜΘΘΡΙΏΡ, 806 ὕοοϊς ῬΙΓΥ οἡ ΘΓ, 

1 ΤΠῊ15 ρᾶαγῦ οὗ ῃ6 ὨδΥΥδΟγΘ Υ608115, Θηἃ ΡΟΥΉΒΡΌΒ 15. δὴ δοΒὸ οὗ, ἐμ6 Ὠϊβίουν 

οὗ Φοβθρῇ. Οθῃ. χχχυῖ!. 
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“(οοὐ οΘνθηϊηρ,, ΡΥ ἀτη οὐ 61," 58 Υ5 6. 

“ΟΟοα Ὀ6 ὕο ΤΥ ΟὨ1]α,᾿ Βαυ5 586, ἃηα 586 Ἰοοκβα δῦ Πϊτη ἴῃ 
ΘιηϑΖθιηθηῦ; [ῸΓ ἢ6 ψὰ8 ἃ ὈΙρ᾽, ὈΓΘΥ6-] ΟΊ πρ' γοαύῃ δηα οδυγὶθα 

86 οἱ τὴ ομθ Βαμα δηα 815 ὈΟῪ ΟἹ ΠῚΒ Βῃουϊάθσ, “ΝΥ ἤθηοΘ 
οοἴηθϑῦ ὕμου Τὰῦ βοὴ ἡ ἼἼΠποαυ δῦ ἡοὺ οὴ6 οὗἉ Ὁῃ886 ραχσίβ. Ασύ 
ποὺ Ρουοῆδηοθ σοη16 ἴσοι ὑῃ6 ὕρροὺ δ ου]α ὁ 

ΦὙ68, 1 οοηθ ἴσοι ὕηθ ἴΠρροὺ δνουϊα ; Ὀθαὺ δον αἸα γοῖ πα 

ὑπμαῦ οαὖ, σταπατηούμον 7 

«Οὐ, νδ ἢδνθ πὸ βιος τῇθῃ [16 ὑὕῆζθθ ἤθτθ. [Ὁ 15 Θϑϑὺ ὕο 
566 ὑμαὺ ὕποὰ αὐὺ ἴο ἃῦουσθ. μα ἢον αἸαβῦ ὕμοαυ ροϑὺ ἄονγῃ 

ἤὮδχθ Ὁ 
ΤΏΡ 6 ρυῖμοθ ὕοϊα ἤθὲ ὀνουυυιηρ: ἤονν Ὦ15 Ὀγούμουβ πδὰ 

σον Πῖτὰ Ἰηὔο ὉΠ 6 Μ6}} δηα 8} ὑῃ6 τοϑῦ. 
“Βαῦ νι} ὑθοὰ ποὺ ὑθ}} τηθ,᾿ Ὧθ βᾶὺ8 ἴο 0η6 ο]α ΜΟΙΏΒΏ, 

«ὙΠ ΘΓοίογο ἀοδῦ το ηοὺ σοῦ βοῖὴθ αῦθυ γῇ ἢ ὕο Κηθϑα 
ὑδ6 Ὀγοαά, θὰαῦ ὑμοὰ Κηρδαάθοὺ τὖ νι ὕθαιβ 8πα β884}|νᾶ, δῃηὰ 

ὙΠοτϑίοτα ἀοϑῦ ὑπο θῸΡ δῃᾳα νν8]] 7" 
“«ΑἮὮ, ΤῺΥ Βοῃ, ϑῦθυ ἷ ἤδιῦθ ΠΟΩΘ ἴῃ ὕθ686 ΤΟΡΊΟΒ. ΤΏΘΓΘ 

15. ἃ 7611; Ὀαυὺ ιτὖ 15 συδταθα ὈΥ 8. [,ϑιη18, ἃ ἸΠΟΏΒΙΘΙ ΜΙ ἰΟΌΓ 
Ιθρβ δηᾺ (ἢχϑθ ἤθϑαβ, δηα 1Ὁ ἀθτηϑηαβ ΘΚ ΥῪ τποηΐῃ ἃ Τη8]1 66. ἴο 
ἀθνοῦῦ, ἢ οΟΥΘΡ ὅο ἰθὺ ὑπ νναῦθυ. ἰϑθὰ6 [σύ ῃ. ΤΏ15 τηοηθῇ {6 

Ιοῦ [61] ΡΟΝ ΤΥ ΟὨΪΥ ἀδαρσμίον Μαγυάδ, μα 5ῆ86 15. ον Ὀοπηά 

ψι ἢ οἤϑιηβ ἴο ἃ ροἰϑηθ-ῦγθθ. "ΓΟ-ΤΩΟΥΤΟΥ ὕπ6 Το βύου ὙΧ11] ΘΟΤῚΘ 

ουὖῦ δηα οϑῦ ἢ6γ. ΤΒογθίοτο (ὁ 1 ψΘ6Ρ δῃα ψ81].᾿ 
Δ ΏΒδη {μ6 Ῥεθοθ ἢραγα φῬρθϑο όοσαβ, ἢ6 5816: 

“Ὑ 11} ΚιΙ1 ὑ815 τιοηβύθυ δηἃ σϑϑοὰθ Ὀούῃ (ἢν ἀδαρηύου δηὰ 

6 ψνοΪθ οουηύχγ.3 ΟἿἾΪΥ ΡΟἾνΘ Τὴ6 ἃ ΤΩΟΙΒ6] οἵὁἨ {Π15 ΟοδἸκθ, 6 ἢ 

1ῦ 15 Ὀαϊκθα." 

1. ΠῊ15 ἀοβουιρύϊου βου 8 11Κ6 ἃ ΤΟΙ Ι ΠΙΒΟΘη06 οὐ ΟοΥθογαβ, ὑμ6 ὑῃγθθ- βϑδάρα 

ἄορ σὨΙΟΩ ρσυδτγᾶρα {Π6 ραΐθβ οἵ {μ8 ποίμοι ψουἹᾶ οὐ [μ6 διποϊθηίβ. Τὸ 15 πού 

ΤΩ ΡΟΒΒΙΌ16 ὑηδὺ ὑπ6 τασοπέοιγβ τοὶ δα ὁ 6. ὉΠΑ͂ΘΥ ΟἸδΆ51081 1 ΠΌΘΠΟΘ ; ΤΟΥ 

ὯΘ6 ἰο]ᾶ τὴ8 ὑμπαὺ ομθ οὗ [86 ἀοβριϑϑα {106 οἱ βομποοϊμηηδδίθυβ οὈ]Π ρα Ὠΐτη 1 

ΟΟΟΔΒΙΟΉΔΙ τοδάϊησθ ἔγροιη το Ηϊβίοσυ, ΜΈ ΪΟῊ δὴ δυύϊδὺ Κ Κγυ παι μονυΐοβ 
ψοῦ]Ἱα ἤηα Ὧο αΙΠΘΌΙΌΥ 1 ΔιΒΒ τ] ὐηρ' δα ὑαγχηρ ἴο σοοα δοοομηΐ. 

2 Π}.6 ἱποϊαθηὺ οὗ ἃ τηομϑύου ψ  ο]αϊηρ [6 ψγαίθυ, 01] ἃ τηϑι θη 15 ρΊνΘη 

ἴο Βῖτη, δηα ὑῃ8 ἤθσοὸ ΚΠΠ]Π1πρ {86 Τηοηβύοσ δια γοϑοαίηρ [6 τϑίαθῃ, 15 ἃ ΘΟΙΏΙΊΟΙ- 
Ῥ]866 ἴῃ {Π6 [ΟἸΚΊΟΥΘ οὗἩ 8 ΠΥ ὩδΙ]ΟΙΒ. 

[ρ. 1.6 ρει Ποιισοΐ βογοΐθν, ἃ οάθεηι ΟὙΘ ΘΚ [816 ἴῃ 8 ΕὙΘΏΘΗ ἰγϑηβιδύϊοιι 

Εσδί ρα] Βηθα Ὁν 4. ἃ. Βπομομ, ἴῃ 818 1νὰ Ογδος Οοπίϊποπέαϊα δὲ ἰᾳ Μογδο, 
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“ΑὮ, ὨΥ̓ 80η, ΠΟΥ οδηδϑῦὺ ὕμοι [.1}}] ὑ8.6 τηοηϑύθσ, Β1η 66. θύυθῇ 

0Ὁῃ6 Κίηρ' οἵ ὑ815 ΟΙΌΥ ἃπα ΙΒ. ΔΙΤΩΥ͂ ἤᾶνα Ὀθθὴ βρὨιὐύηρ 1ὖ 50 

ἸΔΏΥ γ6 815 δηα ἢδνα ποῦ ργϑνϑιὶθα ἢ 
7 «}} Κι} τὖ,7 δῆβνθυβ ὕἢ6 ΡῬΥΙηΟΘ. 

«(ἷ)ό πο Ποῦ, ΟΥ 1ὖ Μ1}} ἀσνοῦῦσ [ἢ 66 8]50.᾿" 

ΚΙ ἴθαυ 1ῦ ηοῦ. ΕΠ Θ᾽ 5Π8}} 1 αΘΒΌΓΟΥ ὑ}18 ἸΩο ΒΌΘΥ, ΟΥ 1 

Ὑ}1}} α16.᾿ 
Α58 ὉΠ6} ψγϑύβ ὑδίκιησ, ἢ6 βιθη ! Υ ἤθᾶγα ἃ οὐ : γα, ἶγα. 

Ης ὑσγηθα ἢ185 μϑϑδα στουπα 8δμὰ δ.) ἃ σγϑαῦ Ὀιγαὰ βύϑηαιηρ 1η 

8. ΘΟΥ̓ΏΟΥ οὗ ὑῃ6 οοὐΐαρθ. [1 νγὰ8 δὴ 68916 σου ἄθῃ [16 δὴ 8ῃρΈ!. 

ΗΘ δϑβῖκβ: 
“ὙΥαὖῦ 15. ὑῃ15. Ὀιγα 2 
“158 ὈΙΡα ΤΥ Ὠβθδηα οἡ αγιηρ ἰοἴ ἴο τη68. [10 15 ΠΟΥ͂ 8 

Πυαπαάγθα γϑϑὺΒ Β1π06. ἴθ. 1 ἢδᾶνθ γϑϑιθα 10, 1}} 1ὺ συθν δηὰ 

Ῥδϑοϑιὴθ 85. ὕμου βϑϑϑὺ 10. 
“ΑὩα ὑπαὺ 5ῃ6-υῇδ]ο, δῦ 15 5ὴ6 7 

ΕΡηδὺ Ὀσδ]ο ἃ͵θδὸ ὯΥ Ὠαϑθηα ἰοῦ τὴ, ἃ Βυμπαάγθα γὙ68185 
ΘΡῸ, 8η6 1 τεδγθα ἢθυ," βᾶγ8 ὕΠ8 οΙ4 ψψοϊηβῃ. 

50 586 σᾶγνᾳ ϊϊη ἃ ΠΟΓΒ6] οἵ ὑῃ8 οδίζθ ὕο θϑῦύ, ἴδον Ὠδυϊηρ 
Ῥακρα 1τῦ, πα ἢ. Ῥεῖποθ βϑῦ ἰοσῦῃ, ψιςἢ 15 οἱα δῃαὰ Ὀον, ἴο ρῸ 

ΏΠ6τ6 Μαγααὰδ βὐοοα Ὀουμα, Ὑγϑιθηρ' [Ὁ Ὁη6 Τηοηδῦθυ ὕο ΘΟΙῺΘ 

οαὖὺ δῃ ἀθνοῦν ἢΘΥ. 

 θῃ 88 σοῦ ὕπϑυβ δηα 580) Π6ῖ, ἢ6 5816: 

“ΝΥ ογθίουθ αὐῦ ὕμου ἢθτθ ἢ 
“ΤΌ 15 ΥΥ̓ ἀδβίϊηγ. ΤΠ ἰοὺ ἢδ5 ἴδ! ]θη οἢ τὴρ δπα 1 ϑιῖὴ 

ῬΑΥ15, 1848, δηᾶ τϑρυοαπορα Ὀγ Εἰ. Τιθργαμα ἴῃ 15 δοιαὶ ἀ6 Οοηίες Ποριϊαΐγα8 

αγοῦδ, ῬΆΥΙΒ 1881. ΑἸβο Ηδῆῃ, αγίφομέίδοθα πὰ Αἰδθαπεδίδοῆα Μᾶγολιοη, Νο. 98.] 

Τὸ γ6681}15 νἱν αν {μ6 Ἰοσθηαβ οἵ ῬοΥθθαβ δηα Απαγοτϊηθάδ δπᾶ οὗ θυ κ]65 δηᾶ 

Ἡδδβίοῃθ, ΨὨΙΘὮ ἃγ6 Ὀν τηοᾶθγῃ τὺ βο]οριδίβ Ἰηουργοίθα ἃ5. “8 ἀββουίϊρύοη οἵ {86 

δαῃ βδσίηρ 86 Παγκηρθβ. "ἡ Τγ]οΥ, Ργίην να Ομίζμγο, νο]. τ, Ρ. 839. 

ΤῊΘ δρρτϑοίϊδίίοῃ οὗ ψαΐίθυ ἴθ {μ6 Νϑασ Εϊδβϑύ, δμα 8 6 ΘΟΙΏ ΟΠ. ΟΘΘΌΙΓΘΠΟΘ 

οὗ ἀγτουρῦ, Δ ἤδνύθ σίνϑῃ Ὀἰσίῃ ὕο {π6 1468, δρᾶχὺ ἴχοτῃ 811 τω νυμο]ορίοδὶ 

Θ]]Θροῦυ. [Ὁρ. Ῥίησδι ΒΒ ἄριστον μὲν ὕδωρ) Μοῦ ὑγϑυθ]]ογ5 ἔσοσα Οὐ]. Τιρᾶῖκθ 

ἰο Μύ Ἡ. Ἐ. Τοόζου, δα βίηρθ, ἤδνα ποὐύιοθα δηᾶ οοϊμιηθηὐϊθα ΡΟῚ ὑπ 6 νϑ]ὰθ βού 

οὐ ψαύου ὉΥ ὑπὸ παύϊνοϑ οὗ {Π686 απ. ΠΟΥ οἴθη ἀθβοσῖθθ ομθ Κἰηα οὗἉ 1ὖ ἃ8 

“Πρ ᾿ (ἐλαφρό) ἃμα δ ιλοίῃοΥ ἃ5. ““ ΘΥΥ ᾽" (βαρύ) οΥ ““ Βατὰ ᾿" (σκληρό) δηᾶ, 

ἴῃ ἃ ψΜοχᾶ, ἀΙΒΡΙΔΥῪ 8}1 [8:6 ἀρ]ίοδον οὗ [αϑίθ οἵ ἰχϑίηθα ΘΟ, ΠΟΙΘθΘαγθ. Αὖ Ο.6 

ῬΙδοθ ΤΥ οϑῦ, 1 Ῥγθβδίηρ ἃ ἢὰρΘ ἀαϑην οἱ ἱοοα ΟἿ 116 δ΄ ἀΙΠΠΘΙ, ϑββαχθαᾶ γὴ6 

ὑμαὐ 1 πϑϑᾶ ποὺ 6 δἔνγαϊα οἵ ουϑ- θα ϊπρ' τυ 561 ἢ, 85 ὑΠ ῖν γαῦου γα 8 ροοα βμοαρἢ 

ἴο Ὀγίηρ δροαῦ ἐπ αϊσαϑύϊοι ανθὰ οἱ Βύομϑβ (καὶ πέτραις νἄάναι ταῖς χωνεύει). 
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ΘΙ Ωρ ΤΟΥ ὑπ τιοηβύου ὕο σοσὴρ οαὖὺ δηα Θϑῦ τη6, ἢ ΟΥ͂ΘΥ ὅο οὔ 

ὍΠ6 ψαῦθυ. ιβϑὰθ [ουίῃ. 
ΤΏΘη ὑῃ6 ῬΙΪΏΟΘ ΟΥΘΝ 15 Βοτα, οαὖῦ ὑῃ6 οἤϑηβ ΔΘΌΠΘΥ, 

86 5814 ο Ποι: 
ΒΠΘΔΙ ποῦ, 1 ψ1}}] τοϑοαθ ὑπο." 

ΘΠ6, ΒΘ61ηρ᾽ ἃ γοιίῃ [811 1Κ6 ἃ βίδι, ἃ8. ῃ6 νγᾶβ, ὕοοἱς ὈΙΌΥ Οἡ 
ἢ 8Πα 5816: 

“ΕἾ66 ἴϑυ ἴσου ἤθῃοθθ, ΟΥἨΎ ὉΠοὰ 8ϑὸ ψ1}Ὁὺ ῬΘΙΊΒἢ ἃ 5. 80 ΤΩΒΏΥ 
οὔμϑιβ ἤανθ ρϑιυϊβῆθα. Τωθοῖκ, γομ θυ 15 6 ργδνθυαια ΏΘΓΘ 116 

Ὀυτθα 811 ὑοϑα σο ἢδνθ αἸ6α {686 ΤηΔΗΥ͂ γ68 18 Ῥαϑὶ 1η. {ὙὙ1ΠΡ' 
ἴο τϑβοῦαθ ὑῃ6 σου τυ." 

“Β6 ὕῃοι Θᾶϑὺ 1 ἢν τη]ηα,᾿ βδὺ5 ὕμ6 Ῥυιηοο, δια ἢ6 ὑαγηθα 

δηα Ἰοοϊκρά, δηα 8ῶὼνν ὕ 8 ψῇῆο]6 ρ]δΐῃ οονουϑα ψιῦῃ ρσᾶνθθ, Βιυῦ 
ἢ6 νψᾶϑ ποῦ ἀδϑαμπίθα. Αμῃαὰ 885 ὑῃ6  νγϑῦθ ὑδί Κρ, ὑῇθγ6 οδιὴθ 8 

θυ α] απ 1Κ6 ὑΒαπαθγ, ἃπα ὉΠ 6 ργουπα ΒΠοο]ς 88 ὑποὰρῇ ὑθθ γα 

ΜΟΙΘ δὴ Θϑυύμαῦδίκο. 

“ΤῊΘ ΤποΠβῦθι" 15. ΘΟΠΏΙηρ' οαὔ, ΒΕἾΘ6, Η66, ΟΥ̓ Τῦ .}71}} θοῦ {Π66 
8150, Μαδγυάδ, ΟΥ168. 

Βαυύὺ π86 ῬΥΙΠΟΘ 561Ζθα ΠΘΥ 1 Π15 ΘΙΊΏΒ 806 ΟΔΙΤΙΘα ΠΘΡ ὅο 

ὃ ΠοΙρῦ βοὴθ ΨΑΥ ΟἿ, δηα Ὁ6η οδηθ Ὀ86Κ ο ψτθαῦϊα τι {86 
Τιϑῖηϊδ. Απᾶ Ὁ1μ6 Τιϑιηϊᾶ γἃ5 ἃ σγϑδῦ τηϑυν ]]ο5. πο βίου 1 ἢ 

ΟΥΟΟΪΚΘα οἷανγα δπα ἃ ὍΔ οὗἨ ΜΊΏΡΈ, ϑϑὸ ἢ οἵ ὑῃθίη ὑθϑοῆϊηρ' 
ἔτοτὰ ἤθύθ ἄονγῃ ὕο γοπάθν ρδίῃ. ὅ)6 ᾿ἰδϑαϑα ἔγοτη {6 ν6]}} μὰ 

οἸαὐομοα ὑπ6 φῦ ψιῦ} ΠῸΙ οἶδινβ, τοϑαν ὑο ροῦμοθ. ἀπά ψΏΘῈ 
ΒΠ6 58.070 ὑπΠ6 ΡΥΙΠΟΘ 8ῃ6 8816: 

“«ΑὮ, ψ6}} αἴὰ τὴν οἱά 1μϑιηιϊδ- τοῦ υ 061] τὴ : “ΜΔΏΥ ἃ Τη8Ὴ 
Μ1}0 ὑπο οαύ, θαῦ οπ6 ἀδΥ͂ ὕπθυθ ν7}1}}] οοὴβ ϑοῃ ἃ οῃθ, δῃα οἵ 

πὴ ὕποι ταυϑῦ Ὀ6. ϑίτωα. ἢ 

ΤΏΘη ὑμ6 ῬΙΙη66 τυβῃθα Ροη ὑδ6 Ἰϑιηϊα, οἷα Ὁ τὰ Ὠδϑηᾶ, δηὰ 

ὈοΙαουγθα ὮΘΥ, δα ἢ6 οαὖὺ οἵ᾽ νι ΠῚ βυογα ἤχϑὺ οὔθ ῃϑδᾶ 

1 ΤῺ Ονοΐορβ ἴῃ Ἐουθου οἡ 8 βίγαι δυ οοοδβίουι ὈΘΓΙΉΚΕ Ἀϊτη5611, ΏΘΩ ἴοῸ 

146, οὗ ἃῃ Ο]α ῬΥΟΡΏὮΏΘΟΥ : 

Ὃ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ᾽ ἱκάνει. 

ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε, 

ε«ειεϑδευνφοφοενενεοῦθε δεν οσεδοειν δ! τ ττουνινιεδουνυνετυνύόννδουν 

ὅς μοι ἔφη τἄδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω, 

χειρῶν ἐξ ᾿Οδυσῆος ἁμαρτήσεσθᾶι ὀπωπῆς. 

Οανμϑ8. τχ. 807 ἴ0]], 
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δα ὑμθη δηούμϑυ, }}} ἢ6 5]θνν Π6Ὶ αὐθουϊγ, δὴ ὑπο γγᾶβ ποῦ 

Θύθἢ 8 πΠορΟΥ] ἰοῦ, δ. ὉΠ6 βϑυἹηρ ΡΌΘΒ.1 
ΤῊΘ Ῥθορίθ, σύϑϑι 8π6α β118]}, θυύθύυ οὔθ οὗ ὕῃθιη, 8)πη4 ὑπθ 

Κιηρ ψ τ μ15 Οὐαμπο]]} ο΄ Τοῖνθ, σοῦ οἡ ὕἢ 6 ψ8115 οὗ 86 οἷἵΥ 
ψϑυομιηρ ὉπΠ6 ἔρῃῦ. Απὰ ψῇθη ὑῃ8 Ἰηοηβϑίθυ 88 5181, ὉΠ6 
νγϑύου Ὀθσϑη ᾧο ϑϑῖιθ [ουῦῃ ψῖν. ἡ ἰοπα τοϑῖ, 8η6 8] οἸἰβύθυ ῃηβ δηα 
ἰου δι 8 οτθ Π]16α, δηα ὑἢ6 οὰ ἰασο8 ΨΏΙΟ, ἢ 6. ῬΘΟΡΙΘ Π6]α 
γϑδαάγ. 

ΤΉΘη 86 Ῥυηΐησα ὑοοῖς Μαγαάδ, ΌῪ “ὯθΘ Πϑδῃα 1ὴ οἹ6 1 ἴο ἰ6δα 

ἤοΥ Ὀ8οῖς ὕο ΠοῚ' τηούμου, δηα 8η6 σᾷνϑ 1." ΠΟῪ ΤἹΏρ' 8Π6 5816: 

“1 τὴ ὑβιηθ πον." 
Απα θη ὑΠ6ΎῪ οϑῖὰθ ὕο ὕῃ68 οοὐξϊαρθ, 8Δηα Ὁ 86 οΪά οΙΆΘη. ΒΆΥ͂, 

ὑΏθα, 56 ψου]α ποὺ γϑὺ βίον ὑῃαὺ ὑπ τῆοῃ, ἔθ ἢ86 ΥὙΘΔ]]Υ͂ 

ῬΘΥ5η 64, Ὀαῦ ἴῃ ὑῃ 6 Θὰ βῆθ ὈΘΘνρα. ΤΏρη βᾶγϑυ 5 ῬΓΙΠΟΘΘ: 
“Ἱ ᾶνθ δοῃιθνϑα {815 ἴθαῦ ὑμϑηΐζα ὕο ὑΠ 6 πλοΥ56] ψ. Ἰοῇ ὑπο 

θανοδῦ τὴ6; 6 ἸΏΟΤΒΘῚ Μοῦ μου ᾿ϑαβὺ Κηθϑαᾶθα νι ἢ τἢγ 
ὕβαγβ. [Ὁ νγὰβ ὑπδῦ ΨΠ1Οὴ σῶν Τὴ6 βίγθηρῦῃ, δηα 1 οὌνϑῦο. Ὧ6 
[Π6 τηοηβύου, ΝΟΥ ὕμου Μη ρῖνθ 6 Ὦγ ἀδαρ θυ [Ὁ ψ1|ν 
8ηα 1 5}.81}} ὍΘ [Ὁ δνϑὺ ὑῃγ 5οη. 

5. [Π6 ὺ ϑιγϑορα θϑοῇ οὔμθὺ, 8πα Μϑγιᾶδ σᾶνθ ἢ1Ππὶ ΠΥ 
Υπρ, 8η4 ἢ6 ρσᾶνθ ΠΥ ἢ18, δια ὑῃ6. εύγοῦηθὶ νχ88 δοποααβα, 

Βαὺ Ὅη6 Ατηρ Δα 15. ΘΟἸΏΟΙ] γΟΥΘ αἸΒΡ]Θα56α ὑῃϑὺ 8. ΒΙΥΒΏΡΈΘΙ 
ΒΠῃΟ.]α ἢδνθ βυσορθαθα 1 ΦΟΟΘΟΙΩΡ]1ΒΠ1ηρ' 80 στοδῦ 8. θαῦ, γγ }1]6 

[6 ν᾽ δα Τοπρῇηῦ [Ὁ] 50 ἸηΔΩΥ γ6815 δῃα ἴ81164, Απα ὑΠ6 0 ψιβηρα 

ἴο ἀοβύσου τη. ΤΏΘΥ οδιὴθ ἴον ιν ον 5 Θηα 5 ΟΓΑΒ, ἃ σγθδῦ 

ΘΥΤΩΥ, 8Π6] ὉΠΟΥ͂ ΤηΔΙΌΝ6α ὑονϑΙῸ 8. ὑη6. οοὐὔϊαρθ. Ιη ΟΥ̓ΘΙ ὕο 561Ζ6 
ἢ. δξοῃ ὑῃ6 οἱ ψοϊηδὴ ἤϑαγὰ οἵ 815, 586 5816 : 

Ὑοῖιι ὕψο τηυσϑῦ ὩΟΥ͂ ἢἤθθ 8δη6α ββοᾶρθ. [1 δϑῖη δὴ οἷα ΜΟΙ Ώ8Η, 
Ιθρᾶγο 26 ἤθσϑ, 1 ἀο ποῦ οἂγθ 11 α16.᾿ 

“Ἡσον 588}} να Η66, τὴν ἀθδὺ τιούθου ἢ ἢ ΘΏΒΜΘΥΒ ὑῃ6 ΒΥΊΏΟΘ. 

“(δὴ 1 Ῥθοοπλθ 8 68ρ16 δηά ἢν 7 Τ δῖ Ὀυύ ἃ τηϑη. [ω6ὖ {θὰ 
ΟΟΙΏ6, 8η6 οὐ» ψ11] 6 ἄοπα." 

1 Πρ οογηδδῦ δούνψοοῃ ἐδ Ἀθγὸ δηᾶ {πΠ6 τηοηϑύου, Μ᾿ 116 ὑΠ6 τλδλάθῃ ἴῸΥ ΏΟΤΩ 

ΤΠ 6. δύ βρϑέϊηρ 15 Ἰοοκίηῃρ' οἡ ἔγοτῃ {86 βαχηχῖ οὗ ἃ μοὶρύ, ργθϑθηῦβ Θχϑοῦν {89 

ΒΆΤΩ6 ῬΙούαχο 85 δύ ἀγϑνη ὈΥ ΒΟΡΏΟΟΙ]65 10 [86 ἀοβουιρύϊοη οὗ [Π6 ἤρῃὺ Ὀούνθοῃ 

ἩΥΔΚΙ65 δηᾷ ὑπ6 Εϊγογ- σοῦ ΑΘμ ρου, [06 Ῥχῖσο θοῖῃρ Πρίϑηοῖγα “(86 βοῦ δα 

Ὀθϑαΐθοῦβ ὨΣΥΆΡἢ "ἢ ΜΜΏΟ 811 86 ψῈ116 ““βοῦ οἡ 8. σοῃβρίοαοαβ πηοπηᾶ δὐγαὶθηρ 

Ὠΐγη ῺΟ 85 ὅο Ὀ6 ὮΘΥ Βροῦ 56. Τγασλι, 517 [0]]. 

Α. Ε' 18 
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ΤΏΘη ὑπ6 οἷα σοϊηϑῃ 5816 : 
“15. θᾶρ]θ ψΏΙΟἢ τὴν Παβθδηα Ἰοἵ τη6, δἀπα Ὠ]οἢ 1 ἢδνθ 

ΠΟΙΙΊΒΗΘα ἴου 50 ΤΘΩΥ γΘΆ 5, Ὅ15 ἢ6 ὕ7η0 011] ΟΔΥΤῪ γοὰ οαὐὖ.᾽" 
ΤΊΉΘΥ δδκοα Ὁῃ6 Θϑρ]θ δῃὰ 8814 : 
“Τὺ 15 Ὁ ὈΌΤΏ ὩΟῪ ὕο Πορ 8, Το Ὦδνθ ΠΟῸ]ΒηΘα Ὁ 66 ΤῸΥ 

80. ΤΏΒΔΩΥ͂ γ6815.᾽ 
ΦἸῊΙΒ 15. {ῃ6 ΥΘΥΥ ΠΟῸΥ [Ὁ ΜΘ 1 πᾶνθ Ὀθθα ψναιθηρ'," 

ΘΏΒΘΙ ἃ ὑΠ6 δᾶρ]6. “υόοὰ ὕνο τηουηὖ Οἢ ΤΑΥ͂ ΠΘΟΙκ, δ8ηα ὕδκθ 
ὙγΙ ἢ γοῦ ΤΩΒΗΥ͂ ῬΓΟΥΙΒΊΟΏΒ. ΤΆ ΚΘ ὕτθο ῃαηάτρα οἶκθ8 οὗ ῃγθϑϑῦ 
διηἃ ὕγθ6 μαμαγθα οἶζθθ οἵ ψαῦον, δηα Ἰοὺ ἂδ ἢγ.ἢ 

“«ἌΏΉ ΓΟ 5881} γα ἤηα ὕμα τηϑϑῦ, δηα γῇοτα 588] νγο Ππὰ 8 

Ὀοῦ]6 Ὀ1Ρ ΘμοαρΡἢ ἴο ΠοΙα 5ο τηποὴ νγαῦθυ 2." ὑῃ6γΥ δβίκϑα. 
ΚΠ ΘΙΑΥ η6 586- θα α]ο ἡ Ώ1οἢ 8180 γοὰ ἤϑύθ πουγβηθα ΤῸ 50 

ἸΏΘΏΥ γρῶθ. ΕἾΔΥ Ποὺ ἃπα οὐ Ποὺ ἤθβῃ ψγ 58}8]] ἴββα, δῃα οὗ 

ἢ 6} 5'πιὴ τηδκθ ἃ Ὀούν]6 δῃηα ἢ]] 1 τι παύου. 
ΤΉΘΥ 516. ὕὉπ6 5ῃ6- ὈΗ8]10 δηα Ἰἰοδάθα τἢ6 θᾶρὶθ ψιῦῃ ὑἢ 6 

τηθαῦ οὔ ΟἿΘ 8166 δηᾶα ὕπο βίῃ οὐ ὑδζθ οὐὔδου, δῃα ὑμθ ΡΥΙΠΟ6 

νι ὕΠ6 τηϑιάθῃ τηοπηΐθα οἢ 18. ἡθοῖς, δηα ὕμθ θᾶρὶθ βρυθδά 

15 ΜΙΏΡΒ ἃ ὈΥ͂ [0016 ὡηα [100186 Βοϑδγβα ὉΡ. 
“(οὐ Ὀ6 ψιηῦὺῃ γου, οὔἱϑα ὑῃθ οἱα ψοιηϑη, δηα [611 ἀοντῃ δϑηᾶ 

α16α. 
ΤῊΘ Θδρ]6 βοδιϑα ϑηα βοϑιθα ἔου ὑνϑῖνθ ἰοηρ' γϑϑυβ, δ8ηα ὈΥ 

10{16 δηα 110016 {Π6 Ῥγονιβϑίομβ θσϑῃ ὕο [81]. 
“γα, γα, οτιθα 8 ΘδρΊ6. 

«ἌΝ͵ Ήηδὺ ἀοβϑῦ ὕμβου ψϑηῦ 7 
“1 δῖη ΠυμηρυνΥ." 

ΤΏΘη ὑμθ Ῥηποα οαὖ οὔ 086 τηαβοῖθ ΠΌΤ ἢ15 6 δυτὴ 8πὰ 

Ραὺ τὖῦ τηῦο {ῃ6 Θδρ]6᾽ 5 Ὀθδῖκ. 
“Κγα, ἔγα," οὐἱθαὰ Ὁπ6 θᾶρ]ϑ δρϑίῃ. 
“δῦ αἀοϑὺ ὕποι σψϑηῦ 7 
“1 ὃ ὑβμιγβύγ. 
ΤΏΘη Ὁη6 Ῥυΐηοθ βοὺ 18 τηοαθῃ οἷοβθ το ὑΠ8 Θδρ]θ᾽ 5 θθακ δηὰ 

σϑν 6 Ὠϊτη 5 1νῶ ἴο ΑΥἸΏΚ. 
50 ΟΔΥ ὈΥ͂ αἀδὺ ὑπ ὺ αἀὐθν ΠΘΆΥΟΥ ὕο ὑμ6 ἔΠρροὺ δ οαϊᾶ. Βαὺ 

ΟὭΘΘ τηοτθ ὕῃθ ΘΔΡ1]6 ΟὙΘῪ ὨΌΏΡΤΥ δα ὑῃὴ6 ῬΙΠσΘ οαὖ οὔ {6 
τ 8016 ἔτοτη Π15 τἹσῦ δύτὴ δα σάν 1ὖ ὕο Πῖτη ὕο θαύ. ΤΘη μο 

οαὐ ΟΥ̓ {Π6 τηυβοὶθ ἴσοι ἢ15 ἰϑῦῦ ἰαρ, δα ποχὺ ᾿ῸΠπι 15 στρ 
ἰαρ, Αμῃὰα 6 ψϑίογοα ἢ ΠῸμῚ 15. οὐ ταοὰῦ!, 01} ὑΠ6Ὺ 
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γϑδοηθα ὑπ ὕρροι γοι]α, δια βαΐὺ ὑπ Ἰισῃῦ οὗ {π6 βύη, δηά 
θυ δρηὐθα οἢ ἃ τηοπηΐδιη ο]086 ὕο {86 οἷὔγν οὗἁ δ΄15 ΤΌ ΠΥ. 

ΤΏΘη ὑπμ6 ϑδοὶθ 8816: 

“1 Μ1}} γϑιηδίῃ οἡ ὑῃ8 ἴορ οἵ 0815 τηοπηύδίη. Ὑοὰ ρῸ [πο 
6 οὖν, δηᾶ 1 ρϑυοῆϑησθ γοὰ δου Ὀ6 ἴῃ πθ6ά, ὑμ1η]ς οὗ π16. 
Τα ΚΘ [015 [δδύθϑυ, Ὀυχη 10, 8ηΠ6 1 5}8]}} ππαουβίδηα ἤτοι [86 

Β5816}} 86 ΘοΟΙῊ6 δῦ ομθ6,᾿ Απᾶ Π6 ρῃ]]6α ἃ φρο] θη 110018 ἔβα ῃϑυ 
ἤποτη ἢ15 ὈΓον, δηα Ὠδϑηαθα 1 το ὑῃθι. 

ἤθη ὉΠ 6Υ τϑϑοηθα ὑπ6 οἱὔγ, ὕΠ6 ῬυηοΘ δβτθα: 
“ΏΘΓΘ 15 ὕπ6 τοδα ψῃϊοῇ 1688 ὕο ὑπ6 ρῬϑῖϑοθ 7" δῃὰ 086 

ῬΘΟΡΙΘ βῇονγθα 1 ὕο 1. 
ΤῬνθηύγ-ἢνθ οὐ ὑΠΙΥΌΥ γϑῶβ δα ΡΌΠΘ6 ὈΥ͂ βῖποθ ἢ6 ᾿ιδᾶ Ἰοϑί, 

δι ἃ 15. ἔδύμου δῃα τηοΐῃϑυ δα ρυόνῃ οἷα, δηἃ 6 Ἀϊτηβο] 
δα ρυόνῃ δ|16 δηα Ἰοοκθα ούθὰ τηογθ θροῖο ὑῆϑηῃ Ὀδίουθ. 
Ὑοὺ 15 τιούθου, 88 ΒΟΟη 85 586 58}. δ, ποὺ ἢ δὺ ΟἾΟΘ. 

ἘΠ, 065 8. πιοῦποι" βυϑὰ ἔογροῦ πθι ομ]α 2 Τοῦ θυΥθι' 850 ΤΒΗΥ͂ 

ΥΘΔΥΒ ΡῸ ὈΥ, ΜΏΘΩ 586 5668 1Ὁ, 58Π6 ΜΨ01} 501} ΚΟΥ 10, Θνθ 85 ἃ 
Θγγ6, ΏΘΩ 85Π6 Πδβ ἰοϑῦ Π6Ὶ γοιῦηρ' ΟηΘ, 566 Κ [Ὁ 1ὖ Π6Ι6 8ηὰ 

ὍΠοΡΘ ἃῃα βυϑύυ θυ, δ8πα ἤπαβ τὸ ὈΥ ὉΠ6 51}6]], 
Ἐνθῃ 8580 ὑῃ6 ΡΥΙΠΟΘ᾿5 τηοῦμ υ, 85 00 85 586 58} Π1Π), ΓΟΒΘ 

ἔγογαῃ ὉΠ6 ὑῃσομθ οὴ ΨΏΙΟὮ 586 νγϑ βιυϊηρ' τὺ ὉΠπ6 Ἰκησ, Ορθηρα 

ΠΟΥ 815 δϑηα οτἹθα ουὖ: 
“ΟἿΓ 500 1 ΟἿΌΤΓ βοὴ ΜΠοΙ 6 ἀθοιηθα ἰοϑύ. Τοϑῦ ὑπο ποῦ 

ἸζΏΟΥ τη, Ἀυβοδμα 2 

ΤῊ Κιηρ οἡ Ὠθϑυϊηρ' ὑῃ15, τΌ86 ὕοο; Ῥαὺῦ ὕϊ6 οὐπουβ---τῃ 6 
Οὐύηο1} οἵ Το νοι. -ϑι]α ὕο ὨΙη): 

ἘΠ οα ταυϑὺ ἢγϑῦ θχϑιηϊηθ ἢ], ἰθϑῦ ἢ6 Ὀ6 δῇ ᾿προϑίογ ; [ῸΓ 
6 Κῆον ὑμδύ {87 γοπηρσοδὺ βοὴ. ἢδ8 Ὀθθὴ ἀθδα θυύϑι' 80 ΏΘΗΥ͂ 
γϑδῦβ." 

ΤΏΘη ὑῃ6 Κιηρ' βοὺ δθοιαῦ δχϑιμηῖηρ Ὠϊη), 8η6 6. ῬΥΊΏΘΘ 
τοἰαῦθα βνυρυυυμιηρ ἃ8 τὖῦ δὰ Πᾶρρθηθαᾶ:; Ὀυὺ ὉΠ6Υ ψουϊα ποῦ 
6] 1θνθ Ὠ1η]. 

“ΟΝ οδῃ ὑῃδῦ Ὀ6 7" β80ὺ]5 ὕὍπμ6 Κιηρ. “ΤΏ 6θ6 ὑπῖηρθ ὑῃοα 
ϑρϑαϊβϑῦ οἵ: ἃ Νοίμον Ῥη᾿υϊά δια Τιϑιιῖαθ αλθ ἐπίπρθ 6 Βᾶνθ 
ὭΘΥΘΙ ἢοϑια οἱ 

1 ΤῊ 6. Κίηρθ ἰῇ τηρᾶθή ΟἼΘΘΚ ἴδιγυ-ὕ8]6 85 806. σΘΉΘΙΘν Θομηδυ ας] 08] 

ΠΟ ΒΙΌΉΒ, Υα]1]ηρ ἴῃ ϑοοογάθῃοθο Μ] [η6 δανίοθ οὗ ἃ ῬενΥ Οοτη01), οὐ Οδιηθί, 

οἱ Ἱ νεῖν. 

18--- 
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ΤΏΘη βδια ὕπμ6 Φαθθῃ: 

“ΜΥ βρη, ὑμοὰ αυὺ ποὺ τἱρῆῦ. ΤῊΙΒ 15. ον οσγῃ ΟὨ]]α, 
1 ΚΟΥ͂ ὮΙ : ΤΔΥ̓ ᾿θαγὺ 6118 τη ὑμδῖ,᾽ 

ΤΆΘη ὕπ6 Κιηρ' ογάογθα ἢ18 βθογθύδυιθθ ὕο Πημα 1η ὑῃ 611 ὈΟΟΪΚκ8 
π6 χη ψ θα 086 ΡΥΠΏΘΘ αἸΒΑΡΌΘΘΙΘα, δηα οὔἤθι βϑογϑύβγιβϑ ὕο 

τιῦθ ἀν ουθυγυμιηρ' ἃ5. ἢ6 Ὠδιγαίθα τὖῦ πο. Αἰθυναιαβ ἢ 
ὑυτηθα ἴο ὑμ6 ῬΥΏΟΘ 8πα 5814: 

ὙὝΥ611, βϑαρροβθ ψγθ οὔβαϊὺ ψγῆδῦ ποιὰ βαγϑϑὺ ἃοαῦ ροϊηρ 
ἀον Ὀοίον, ον αϑὺ ὑμβοὰ σοηθ Ὀδοῖ 2 

ΤΏθη ὑμ6 Ῥυῖηοθ τοϊϑῦθα ἤον ὑἢθ θαρὶθ ἤϑα Ὀγουρηῦ {Πθτὰ 
ἴο ὕΠ6 ὕρροι δου], δπὰ ὑῇϑθὺῪ σψομαθρθα οὐ το, πᾶ 
τοίαβθα ο Ὀθίϊον 1. 

“ἼἼ}15 ὑπίηρ' τησϑῦ 6 δὐοδίθα ὈΥ ψ]δηθθ565,, 5814 086 
Κιηρ, “ὙΏΘΙΘ 15 15 δϑρὶοΐ ᾿᾽βαῦ 88 Ὀβοοηθ οἵ ὑῃ6 
χα 7 

“οοΙΪς δῦ ΤΥ ἰτ5 ΏΙΟὮ 1 ἢᾶνα οαὖ 1 ΟΥ̓ΘΙ ἤο [δθα 11), 

1{ γοὰ Ψ1} ποῦ ὈΘΙ1ΘνΘ οὐ 156, δΏΒΘΥΒ ὑΠ6. Ῥυίησθ, δηά ἢ6 
ΒῆονγΘα Ὧ]Β Β.ΠῚ5 8η4 15 ἸΘρΒ, ἔγοτὴ ὙΙοῆ ἢ6 84 οαὐὖ οἵ 868 
ἤρϑῆ, Βαῦ 501}} ὕὉπθνὺ ἰουπα 1τῦ ἢδγτὰ ἴἤο Ὀ6]16νο, 

Τῆρη Μϑδιααδ θουμοαραμῦ Πουβ6}} οἵ [ῃ6 ἔδαῦῃθν, δηᾶ βε1: 

“ὙΥ̓ αὺ Ππδϑύ ὑποι (026, ΤΥ μαβοδπα, νι ἢ 0Π6 [δαὔμοι ΒΙΟἢ 

ὉΠ 6 Θδρ1]6 σᾷνθ δύ ΝΟΥ 15 ὕη6 ὑϊτη6 ὕο ὈπΙῊ 10, πα δε ψ1]} 
ΟΟΙΘ 0 68} ΨΙΏΘΒ5Β ΤῸ τ8.᾿ 

ΚἼΒου βρϑακοϑῦ νγ}8]},7 βᾶγ8 ὑ 9 ῬΥΊηΟΘ, “1 ἢδα [ογρούνθηῃ 10, 

δηὦ ἢθ ὕδκθθ ὑῃ6 ἴθαύμθι ἴτοτ 18 Ῥοοκού. Απᾶὰ ψῇρῃ 086 

ΟΥΘΥΒ 587 10, ὉΏΘΥ ΜΟΒαΘΙΘα, ἴοῦ ὑμαν δα ἤθυοὺ τὰ ὑῃοῖν ᾿ἴνθ8 
ΒΘΘῺ ΒΌΘΙ ἃ ὈΘΘαΙ α] σο] θη (θϑῦθου, 

ΤΉθη ὑπ6 Ῥυῖμοθ ρῥαῦ 1ὖ οοδβθ ὕο Π8 ἤγθ ἴῃ ὉΠ6 οῃδυοοδὶ-Ῥ8η, 
Ὑ ΏΙΟἢ βίοοα 1ῃ π τ166]6 οἵ [Π6 τοομι, 8η6 Ἰρῃϊὐθα 1ὖ, ἃπα ὑῃ6 
Ῥϑίδοθ νγὰβ 116 νι ἃ ἤπθ οἄοατ, 

Τὺ Ὀθοϑιὴθ Κῆονῃ οὐὐβιαθ τὰ 0Π 6 ΟἸΌΥ {δῦ Βιιοἢ ἃ Ὀἰγτὰ ψοῦ]α 

ΘΟΙΏ6, 86] 411 ὕμ6 Ῥϑορὶθ ψϑῃὺ ουὖ ἤο 566 1ῦ0. Αϑ ὉΠ6Υ Μ61Ὸ 
ΔΘΑ ]Ὴρ᾽ ὑἢ 6. ΘΔ Ρ] 65. Θοηηϊηρ,, ὑΠ6Υ Β.ΘΟΘΗΪΥ 58 ἃ ργθαὺ οἱοπα, 
δηα Ὦγ 1100]16 δηα 1100]6 {ῃ8 68ρ16 οδῖχθ ἄονγῃ νι ἃ ἰουδ ὙΠΙΥ 
διηα βϑῦ ὉΡΟῚ ὕΠ6 ὕθυσϑοθ οἵ ὕΠ8 ρβϑῖ8οβ, 

ΓΏΘη 5814 0ῃ6 Ῥιηηςθ: 

“ΝΥ Κιηρ, ἰοῦ 8 41}1 ρὸ ἊἋρ ὕο (μ6 ὕθυτϑοθ, δηα 0} 8 6816 
ὙὙ11] οομλθ ὕῃθγθ." 
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Απὰ ὑῃθν 8}}] θοῦ ἀρ ὕο ὕΠ6 ὕθιγϑοθ, δηα 8βαὺγ ὕΠ16 Θ8ρ16, δηα 

ὉΠ6 6816 α1Ἰ4 Ποιηδρθ ὕο ὑπ6 Κιηρ, δηὰ ὑμ6 Κίηρ' δβϑίκθα Ὠϊγὴ : 
“8}} 58, Ὁ ϑᾶρὶϑθ, ἤον αταδϑὺ ὑμου δβοθμα ἴγοιῃ ὕη6 Νοῦμοϑυ 

Λγου!α 7 
Αμα {μ6 68016 Βροῖίζα δπα γοϊαῦθα θυθυγύβιηρ. Απαὰ ΨΏΘΩ ἢ6 

ΠηΙΒηρα, ἢθ6 οὐἱϑα σύ, σύν ἀλα γοτατυθα ἔοσυἢ ομ6 ρῬιθοθ οἵ ἤθβῆ. 
“ΠῊ18 15, ἢς 5814, “ποτῃ ὑῃγ ᾿ϑῖς ύτη, νι ἢ ὕμου οαἰδῦ ΟΥ̓ 

1ὴ ΟΥ̓ΘΙ ὕο βθα τὴθ,᾽ ἃπαὶ 6 βϑῦ 1ὖ ἴὴ 105 ρΐἶδοθ, βραῦ, δια βύποίϊς 

ἴ0. Νοχὺ μ6 Ῥγουρῃῦ οαὐὖὐ ϑηοῦμοι ρίθοθ 8δῃηα βὕποικ 1Ὁ το ὑμ6 
ΠἸΡηῦ ΔΓ ΠῚ, 86 [Πκοσιβ6 ὅο Π8 16ρ5. 

ΤΉΏΘη ὑΠ 60 81] Ὀδ]τθνθά, δια ὑ86 Ἰπηρ' Θῃ γϑοθα ἢ15 80η πὰ 

Μδυαᾶβδ, δηα βοαύθα ὑπ ΠΟΔῚ 11, 8ἃΠηα 5816 : 

“50 ὕγ ῬὈτοῦῃϑυβ βουρῷῳῷῦ ο ἀθϑύγου ὑμ66 7 δῃηὰ ἢθ ογάθγθα 
Ὁθτ ὕο 6 βθιζρα δῃηᾷ 5|81η; Ὀαὺ ὑμ Ῥυϊηοθ [6]] ὕο 15 ἔδθοῦ δῃὰ 

Κιθθθα 0ῃ8 ἤθιὰ οἵ Ὦ18 τοῦθ, δῃα Ὀθρρθα ἢϊτ ὕο ογρῖνθ ὕΠ θη. 
“ΠΤ Ή6Υ βουιρθῦύ ὕο 40 τη6 1]}, ἢ 5816, “ Ὀυὺ 1ὖ ἢδ5 ὕὑυστηθα οαὖ 

Ὑ76}} ; [οΥ δα ὉΠ6Υ ποὺ ἤπηρ τὴ ἴηὔο ὕὍμ86 Μ06}}, 1 5Βῃου]ὰ ποῦ 

ἤθνθ β6θὴ ὑϊιδᾶῦ ψοΙ]α, ΠΟΙ Βῃου α 1 ἤᾶνθ Ῥϑυϊογιηθα 80 ΤΔΩΥ͂ 
ἴθωῦβ δα ἀδθραβ οἵ νϑίουυ, δα Ὀδθοοιὴθ ἰβιμοιβ." 

ΑἸΟΥ ἃ ἀ68] οὗ ὑγσοι Ὁ ]8. ἢ6 Ῥγῇδυδι]θα οἡ 6 Κιῃρ ὕο ΤΟΥΡῚΥγΘ 
Ὀμθα, ΤΏθη ὑῃ6 ὺ θη γδοθα 81} τοαηά, μα ᾿ἰἰνθὰ ἈΔΡΡΥ͂ ΘΥΘΥ 
αἰτου, Μδὺν γ Ὅ6 ὨΒΡΡΙΘΥ 501}! 

Αὖὐ ὑβαῦ 7υαρτηρηύ 1 α]5δὸ ψὰϑ ργεβοηύ, δῃα ἴὖ 15 ὕμθυθ ὑμιδῦ 
Ι σοῦ ὕπ6 816 ψ μοι Τ μαναὰ Ὁοϊα γοὰ ὑ8185 θνθαῖϊηρ. 

ΤῊΘ σοποϊαβίοη οὗ 0Π6 πᾶγγϑῦννθ νγῶβ [Ὁ] ονγθα ὈΥ ἃ ΟΥἹ0108] 
αἸδβουβδίοθ. ΜΥ ᾿ηἰουηϑηῦ 5 ὑγδηβοθμάθηῦ οοημύθηηρῦ [ῸΪ σΟΏΒ15- 
[ΒΠΟΥ͂ ἰ6α τη86 ἴο ροϊῃηῦ ουὖ {ὑϊπη1α]ν ὑμαῦ, 1 6 ἤθῖὸ 8α βρϑῃΐ 

{Πγ86 γϑδῦβ σοίηρ ἀοῃ 8Πα ὑὕψθὶνθ οοχηϊηρ ἀρ, δηα ὉΠ ΘΥ6 15 
ὯΟ 8] οϑηοθ τηϑᾶθ ἴὺγ γϑϑάθηοθ ἴὼ ὕῃθ Νούμου. δου!α, ἢθ 
σου ]Ἱὰ ΠΔΙΑΙΥ͂ 6 βδ14 ἴο αν Ὀθθὴ δβθηῦ ἤοπὶ Ὦ18 ἡϑύϊνα ἰδπα 
“γθηὐυ- ἢν ΟΥἩ ὑΒΕ γοαιβ. 1 ὉΠπουρῦ ὑΠ15 ἂη ΠΗ ΘΥΔΌΪΘ 
δσατηθηῦ. Βαῦ 1 ψὰβ τηϊβύδκθη. Τὺ ψἂβ Ὀθϑαῦ ἃ] ὕο ΟΌΒΘΥνΘ 

1 ἘῸΥ 8 Ὀ818116] ἴο ὑμΐ5 Βίουυ ἴῃ ἃ ΕὙΘΠΘΙ ὑγϑηβιδίϊοῃ, 866 ἃ. Θθουροδκῖβ 8π 

Τιέοῃ Ῥίηθϑα, 1,6 Γοἰ- ΠΟΥ ἀ6 1,65805, ὈΌ. 88 101]. ΑΪἴδο, ἴῃ ἃ ἀθυυλϑῃ ὑγϑῃ 5) ΟΏ, 

Ηδμη, Μαγομοη, Νο. 170. ΤῊΘ θᾶρ]8 ἱποϊᾶθην 8180 ὁδοῦῦβ ἴῃ “1ἃ Β6]16 8 18 

ΤοΥγα,᾽ δὴ ΑἸΡϑηΐϑη βίουυ ἴῃ Αὐρυβίθ θόζοη, Οοπίο8 Αἰϑαπαΐβ, Νο. ὅ ; οὔδου 

ΤΘΓΘΥΘΏΘΘΒ 816 ρίνθη ἴῃ 1.6 ΕΌΪΙ-.ΤΙΟΥῈ ὧδ 1,68 005, ῬΌΡ. 89 δᾶ 40, ποίθβ. 1 ΠᾶΥΘ 

ὮΘΥΨΘΣῚ 560. [6 ΚΒΥΌΟΥΥ 1 ἃ ΟὙΘΕΙ. ἰοχί, 
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ἴθ. ἰοϊθγϑηῦ 5γ2118 νι Μῃϊοἢ Κγν ΚΠδίάμονίο νψαγθᾶ δϑὶ4θ 
ΠΥ ΟὈ] ΘΟ ΟΏ8. “Ὑοῦὺ Πᾶνθ ὯῸ ἱπηδρΊ πα οι, 5:γ, 1 οδ 568 ὑῃαῦ, 
Δα 8ΙῺ ΒΙΠΟΘΙΘΙΥ ΒΟΥΙΤΥ [Ὁ γοὰ, {πῶὖὺ ἴΒ ψμαῦ ΗΒ ΘΥ̓́Θ5. 5816, 
Βαῦ νψμδῦ Π15 οΘουτύθουβ 1105 δούιϑ! ΠΥ αὐδογοᾶ νγϑβ: “ΤῊ 15 Βαϊ 
ἃ ἰδιγγ-ῦα!] 6 ̓ (αὐτό ᾽ναι παραμύθι)---ὧ' δθογθοῦγρβα ρῆταβα ἤοχη 
ὙΏΙΟΝ Π6 τϑἤαθθα ὕο ἀθραῦί, Απά γοὺ 1 ψὰβ Κγι Καθ ἀμδνίος 
0 Ἰδῦθυ ἀ 6] νϑυθα ὑῃ8 νἱροτουβ ἀθηπηοίαθίυη οἵ “θαι ηθ4 τηθῃ 
8 ΠΑ ΒΟΠΟΟΪΤηΔϑύθυβ " γθοογάβά δὖὺ ὕπ6 Ὀοριηηηρ' οἵ 015 ομδρῦθιυ. 



ΟΗΑΡΤΒΗΕ Χν. 

ΑΤἸΕΧΑΝΘΕΝ, ΑΝῸ ΡΗΙΠΠΡ ΙΝ ΕΌΠΚ-ΤΒΑΘΙΤΊΙΟΝ. 

ἘΕΒΥΤΗΙΝΟ ὑμδὺ βΒανοῦχβ οὗἩ δ  αὺγν 15 Ὁγ 6 Μϑοθαοῃϊδῃ 

Ῥϑαβϑιὺ αὐὐτ] αύθα ὕο {86 ὕνο ρυθαὺ Κιηρβ οἵἨ 18 οοπιίσυ. ΗΒ 
ΒΟΏΡΒ 84 ὑγϑα τ ]0 05, οἵ ΠΟ. Π6 15 νϑϑΌΪΥ μα 150} Ῥγουά, 816 

οἴϊθηῃ ἀθβουθθα 88. μανίηρ' οοηθ ἀν “ Ομ ὑπ6 ὑϊτηθ5 οἵ ῬΏΠΙΡ 
δὴ ΑἸΘχϑηαοι---ηδ ἩδΊδΚ]6Ά, ἃ ΘΟΙΡΥΘἤθηβινα ΡΘοα ἴο 
ὙΠΟ 4}1 στουηδηὺβ οἵ 0ῃ6 ραβϑὺ δῇ δἰ]ούϊθα σι ὉΠ ΙἸΒΟΥΙ1- 

ηϑύϊηρ' τ Δ Ὁ] }1ὑγ. 
Οπ {μ8 νὰν ἴγοιη Ὀγϑιαδ ὑο (ὑδνδ}]8, δηα 8. 1100]6 Ῥδοῖς ἔοιη 

086 τοϑά, βύδῃα ὑἢ 8 τηϑβϑῖγ6 ΤῸ 1105 οἵ δὴ δηοιθηῦ σϑῦθ, ἔϑοιηρ' ὑ88 

ΤΌ]η8 οὗ ῬΏΠΙΡΡΙ. ΤΉΙΒ 0116 156. Κπονῃ ὕο ὕῃ8 ρθορὶθ ὈΥ͂ Ὁ}6 

Ὥϑῖὴθ οἱ “ΑἸοχϑθάθου ὑῃθ Οατθαῖβ Ῥϑίδοθ " (τὸ Παλάτι τοῦ 

Μεγάλον ᾿Αλεξάνδρου). 
Αὐ Το ΗΠσθδι, οὐ “ΤῊΘ του (ὑὐδβῦϊο," οὐ ὑμ6 ϑ'διοηϊοδ- 

ΘΘΥΥΘΒ ΤΙ ΤΩΥ [1π6, ὈΠΘΥΘ ΔῚΘ ΒΟΙῺ6 ΤΟΙ ηδηΐβ οὗ 8ὴ οἷα οἰΐδαεὶ, 

ΟἹ ἰογύγθϑβ (κάστρο), ογϑυ]οοκίηρ' {ἢ 6 τασιμθ Ὀθύνθθη ὑπ6 ἢδϑη Κϑ 
οὗ ψ ΒΟ Ὁῃ6 ὕονῃ 15 ψοαρρα, ΤΆθβΘ Τ]ὴ8. ΔΥΘ ἈΒΒΙΡΉ θα ἴὸ 
Κιησ Ῥῃμηιρ. Α ὈΙρΡ ϑύοῃβ 187 αἸβοονθυθα διηοηρ ὑ θ᾽ ΒΟΠΏΘ 
ὉΠπ1ὴ6 8ρῸ Ν85 ῬΙΟΤΔΡΟΪΥ 18 06]16α “ Κιηρ ῬὮ1]10᾽8. ΤΩΟΠΘΥ-]81, ΟΥ 
ὑγϑᾶβανυ." ΤΏ βϑιὴθ γοϊηϑηῦιο ὑγϑα 1 00) ἀἸΒΟΘΙΏΒ 1η ὕγχο βΒυηοοῦῃ 
βύοῃ 68, ᾿γ] Πρ’ Οἡ ὑῃ6 ΤΌΟΚΥ Ὀθηΐ οὗ ὑΠ6 ]ο08] ΥἸνοΥ, ὑπ “͵δβδῃϊμρ- 
ὈοδΥαβ᾽ οἡ ΜΏΪΙΟΏ “ΤΏ Ῥυϊμοθθβο᾽" (Βασιλοπούλαις)---ἰἢ 

ἀδυρηίουβ οἵ Κιηρ ῬὨ1]1ρ---αβθα ὕο ὈΙθθοῃ (λευκαίνουν) ΠῚ 
ΟἸοῦ 65 ἴῃ 86 τϑῆηο: οἵ Μϑοβθαοηϊϑηῃ οθη δὺ ὑπ ργθβθηὺ ἀδΥ. 

ΤΊ ὕνψο 8οΠΠ08 Υ τοοῖκα 1 Ὁ. 6 Ρ]81η οἵ ὥΘΥΓΘΒ, δίγθααν πούθα 

ἃ5. ὕ86 “ΙΔΡΌΠ᾽ 5 Θυοιβ,᾽ δύ8 ΟΥ̓ ὕῃ6 ᾿ηπϑοϊδηῖβ οὗ ΝΙρηία 



2890 “οαοοαογναγν ΜΟζΚἝογ 

68,118 {μ6 “Θυοιῖθ οἵ ΑἸοχϑῆάθν ἰῃ6 Οατγοαὺ" (Πέτραις τοῦ 
Μεγάλου ᾿Αλεξάνδρου), ΤΟ 15 Βαρροβρϑα ὕο ἤδγθ ὑβσόνῃ ὕῃ πὴ ; 
ἴογ ἀἸὰ ἢ6 ποῦ ᾿ϊνθ ἴῃ ἴΠ8 ἂρ ἤθη, δοοογυατηρ' ὕο ἃ πια]ούθου 5 
Ρῆταβθ, “αοα ψὰϑ ψοηῦ ἴο νομποηβθίθ ΠΘΙΌΙΟ τσὴ ἴο τλθὴ ἢ 

(ἀξίωνε τοὺς ἀντρειωμένους) 1 
Αρϑίῃ, μθ81 6 νυ] ]}ὰσθ οὗ ϑύωνγοϑ, οὐ “18 ΟΥ̓οββ,᾿ οἷοβθ ὕο 

6 οφαϑίϑθσῃ οοαϑὺ οὗ ὑῃ6 ΟἼἸδίοιαϊο Ῥϑῃϊηβαΐδ, δηα ἃ 1016 ὑο [86 

που οἱ ὕῃθ βιβ ψῆθτθ δίαροισα, Αὐἱβδύου θ᾽ β ὈΙΡΌΏΡΙθοθ, 18 
ΘΘΏΘΙΘΠΪΥ Ἰοοαϊρα,. ΠΘΥΘ Υ1865 ἃ τηοπ ηὐδ!η, ἈΠ ϑιηθα 1ῃ Τ1805, αὖ 
Καοντ ἴο ὑπ 8 ῬΘαΒΘΌΤΥ ἃ5 “ΑἸοχϑηάθιβ Μουηὺ ἢ (τὸ Βουνὸ τοῦ 
᾿Αλεξάνδρου, ΟΥ, 1685 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, τῆς ᾿Αλεξάνδρας)---ὃι ἀΘϑΙστιαοῃ 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΘΡΡγορτιδῦθ ἴῃ ἃ ὨΘΙΡ θουΤοοα ΜΏΙΟΝ 15 δϑβοοιδύθα 
γι} 6 ἤϑὴθ οἵ Αἰθχδηάθυβ [πο ὑπῦογ, 

ΤῸ ὑμ6 βουῦῃ οἵ ϑαντοβ 1165 086 νἱ]]Ἱᾶρα οἵ Τωγιηρβιϑβαᾶϑ, 
ν᾽ ΒΙΟἢ ὑπ6 πϑύϊνοα ἀουῖγο ἔσο 86 ϑῖμθ οἵ ΑἸθχϑῃαᾶθιβ ταούμου 
(ΟἸγταρΡΙ85), δοοοσαϊηρ ὕο (ὑο]. μϑῖκθ “ποὺ ψιυῃοαῦ. ρΡγΟ Δ Ὀ1]10γ.᾽" 
ΤΏΙ ὑχϑυϑι ]οὺ οΊνΟΒ Ὁ)6 Ὠ8Π16, ἰο55. ΘΟ Υθοῦυ, ἃ5. ᾿γ ]άἀ πα πὰ 
Οοἡ ᾧπθ ἰοοῶὶ οὐγγ) ο] ΟΡῪ ΤϑΙ ΚΒ ὑμδῦ “016 ΟἹ Ἰβθιο οὗ {Π6 
1η1018] ο, Ὁ. 6 ὑμιγτὰ οᾶβθ, δ ὑῃ8 σοηνθύβιοι οἵ Δυμπιάδα 1ηὔο 

Λυμπτζιάδα, δια 811 τὴ ὑῃ 86 ογάϊηδυν οουγβα οἵ Βογηϑιο ΘΟΥΤῸΡ- 
Ὁ10η.᾿ 

Ιῃ {π6 βϑῖὴθ Ῥϑυϑρυδρῃ 6 τϑοογαβ ὑμδῦὺ “8. δβιύιαθ᾽!οη ἃ 
0010 Ὀθίον ὑμθ βοιάϊ οἵ ὑπὸ ἀρά αὖ ἸΚαβίγο, ΏΘΥΘ 8016 
[γαρυωθηῦβ οἵ ΘΟ] ΤΩΏΒ. 816 501}} βθθῃ, 15 βαϊα ὕο ἤν Ὀθθῃ ὑῃ6 
σι οἵ ΑἸοχϑηαθυβ τη]ηὐὺ. Βούῃ ΤΌΣΚΒβ δα ΟὙθοϑ, δηα ονθῇ 

006 ροοϊοδὺῦ ρϑϑβδηΐβ, ἃτ6 [}} οἵ ὑῃθ ἢϊϑύοιυ οἵ ΑἸθχϑπάθυ, 
ὑβουρῃ 1Ὁ 15. ΒοΙ ΘΟ 65 ΒΓΒΏΡΘΙΥ αἰθησυχοά, δηαὰ ποῦ ὑῃ}- 
ααθηύγ ΑἸοχϑηᾶου 15 οοηοαηάθα πιῇ Κδπα ον Όθρ."᾽ 5 

ΤΠ6 ᾿Ἰποϑηὐθύϊοι ἴῃ ΒΊΟΝ ὕμ6 ἤϑιὰθ οἵ ΑἸἰοχϑηάθν 86 Οατθϑαῦ 
18. θη ρίογθα ὕο αὐνο ΘΎΘΥ 0Π6 ἀθιλοηβ οἵ ὉηΠ6 ΜΠ] νη 9 15 8 

[αυ ΠΟΥ ᾿ηβύϑηοθ οὗ {ῃ6 ὑθηϑοιύν οἵ ὑγϑαϊύϊοῃ, ἃμα 1Ὁ 8180 Ῥοϊηῦβ 
ἴο ὑπ συ ]Οὰ5 Πμᾶ]0 ΜΥ Ὠ]οΟἢ 1 ὑἢ6 οουχθθ οὗ σθη 1165 οὗ ἸΡΏΟΥΘΏΟΘ 

1 ΟΟ]. Τώρακα {8105 ὑμαῦ ὑὴ6 ν]1δσθ 10561} 15 οἡ [86 5116 οὗἩ [Π6 οἹὰ Ξθαροίγαϑβ : 

«ς ΠἬΘ56 ΤΟΣ 815 (Υ1Ζ. οὗ διῃοθηῦ ν78115), {88 Ῥοβιοη, δηα 6 Ὥϑιμθ ϑῥδνυοβ, 

ΜΏΪΟΏ, [86 βοοθῃῦ ἴῃ Στάγειρος Ὀδΐηρ ΟἹ 86 ἢγβὺ 5.}18.016, 15. ἃ ϑύσγαὶ ὁοη- 
ἰγϑοίΐοῃ οὗ ἐπδὺ πϑιηθ, βθϑῖὰ ἀθοιβῖίνα οὗ ϑύδνυοβ θϑίηρ δθ βι.6 οὐ 5ἰδροίγαβ.᾽" 

Τγαυοῖς ἴηι Νογίμογη ΟὙδ6606, νο]. τιι. Ρ. 168. 

2 Τὸ. Ὁ. 16θ. δ γι, βϑργα, Ὁ. 251. 
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85 σαύμογθα τουπα ὕπ6 στοαῦ ΚΙηρ᾿Β ρϑυβοῃϑ λῦγ. [ἢ ῬορυΪΐὶδι 

οϑυιδῦϊοη ΑἸοχϑπάθυ Η1]5 ἃ ρῖϑοθ ϑηϑίορουβ ὕο ὑῃδῦ οσουριθα ὉΥ 
ΘΟΙοιηοη ἴῃ ὑμ6 Αγαῤίαη Νιρίνδ δια οὐπθιῦ οὐἹϑηῦθὶ σομ ρΟΒΙΌ]ΟΠΒ. 
Ηδθ 15 οὐτβαϊυθα σι ἃ τυ ϑυθυ]οβ ΡΟΥΘΥ ΟΥ̓ΘΥ ὕῃ6 ΒΡΙΓΙῸ5 οὗ ϑυ]], 

Δ Π1Β 15 ἃ ὨΒΠ16 ὕο ΘΟ] 16 Μ]Π. 

Γοροπάαγῃ Ητδίονῳ 977 Αἰομραμπαθυ ἐΐθ αἰ γθαΐ. 

ΑἸοχϑηάᾶθυ [ῃη6 ατγθαὺ ἢδ885 ἴγοη Ὁῃ6 ϑϑυ]θϑῦ ὑπθ5. ὈΘΘὴ ὑἢ6 
ἰϑνουγὶ τ ἤθτὸ οἵ τοηϑηοθ. Ενθῃ [ἢ ἢ15 116-116, 80 ΒύΓΟΠρ᾽ τᾶ 
06 οἸδιηουῦ οἵ ἢϊ5 ψοπάδγα] Ῥϑυβομδ νυ 8 Πα ΘΧΡΙοΙῦβ, ὑΠπδῦὺ ὯΟ 
Ἰοσϑῃα ψὰ8 ἀθθιηθα ὈΥ 15 Θοη ΘΙΏ ΡΟΓΔΙΊΘΒ ὕοο Μ1]6 ἴῸΣ οΡΘάθηοθ. 

Ιῃ 5ύγταθοβ ψογαβ “8}1 [Ποϑ6 ψγῇο δὐύεπάθα οὴ ΑἸθχϑηα θυ Ργ6- 

ἔουγθα 086 τχϑρυϑ!]οαβ ὕο ὑμ6 ὑγταθ. 7 [{ βαοῃ νὰβ ὕΠ6 ὕὑθῃάθμου 

ΘΙΏΟΩΡ' ᾿6η ΜΟ Κηθνν ὕπθ ἤθῖὸ ἴῃ {86 ἤδβῃ, γχ οϑῇ Θϑϑ1}γ 
1] Δ ΡΊΠ 6 ὑπ6 δἰὐϊῦπαθ οὗ ῥρθορίὶθ γϑιηονϑα του Ὠϊτὴ ἴῃ ὉΠπὴ 6 8πὰ 
50Ρ8οθ. Ηδθῆσθ δ΄ΌβΘ ἃ ΟΥ616 οΟὗὁἨ Ὡδιγαῦϊνοϑ, αὖ ἢγϑῦ ὩΘΌυ]ΟῸΒ 
ΘΠΟΌΡΉ, πὸ ἀουρύ, Ὀὰὺ ΒΙΟΒ ἡ ΘΓ6 ΒΟῸοὴ ΘΟΠἀβηβθα Ἰηΐο {16 [806 

Κηονη 85 ὑμ6 ΑἸοχϑηᾶθι βύουυ. [Ὁ 85 Ὀ6θὴ Βα 1566 ὑπδῦ ὑ}18 
ΘΧΟΓΘΟΤΔΙΠΔΤῪ Ῥγοάποίίοῃ, ἡ Ὠ1Οἢ 15 τθάθθιηθα οτ ὑμθ οἤϑυρθ οὗ 

ῬοΙηρ ἃ θ84 ΙϑύουΥ ὈΥῪ Ὀδίηρ' ἃ δα ΤΟΙη8Π06, οΥἹΡΊηδίθα 1 ἢ6 
Ἄ8116ν οὐ ὑπμ68 Ν16 ᾿τητηθάϊδίθ! νυ ἴδον. ὑἢ 6 Θομ ] του Β ἀθδίῃ, 8πα 
ὈΏΘηοΘ βργθδα [1κ6 δὴ δριάθίηϊο οὐϑὺ ασορο δῃὰ Αβῖ8. Ηον- 
ΘΥΘΙ ὑμδῦ ΤηδῪ ὈΘ, ὕμ6 οἰάοϑῦ νϑύϑιοῃ ὑμαῦ ἢδ8 οοΐὴθ ἀσνῃ ὅο 8 

15 ἴῃ ΟὙΥ̓ΘΘΚ δ8ηα ρΌΘΒ ὍΠΟΘΥ 6 πϑίὴθ οἵ Ῥβθυδο-( 8]. 6} 88, 

ὙΠΟ 15 ΒΡ Ροβθα ὕο πᾶν ᾿νϑα 1ἢ 86 Βθοοηα οθηὐατΥυ οἵ οὐ 6.8.2 
ΤῊΙΒ ατθοκ 12129}.8 97} Αἰοωαπάον (Βίος ᾿Αλεξάνδρου) 85 αἸΤΘοΟῦΥ 

ΟΥ 1ηα]χθοῦν Ὀθθὴ ὑπ Ῥσο ῆο ρϑιθηῦ οὗ ἃ ἈΙΔΘΓΟᾺΒ. ῬΥΟΘΘῺΥ 
ΘχύθπαΙηρ' ὑΒΓΟΌΡἢ, ΤΩΘΗΥ͂ ἃρΡῸΒ δηα ἰδηρᾳαρθθ. [ἢ ἴη6 Εἰαβῦ γ)86 
πα τη6 Ἰερϑηα ρορυΐδι διηοηρ ὑῃ 6 Θυγϑη8, [ῃ6 ΑΥΤΩΘΗΊ8Ή8, ὕἢ 6 
(ὐορίδβ, {886 ΑἸ γβϑιηϑηβ, 6. Αὐαῦβ, [6 Ῥουβιϑηβ, 8 Τ ασίκβ, 086 

Μδὶαγβ δηὰ ὑῃ6 δίδιαθβο. ἩθΌγον ἰτὐθυϑύσσθ 15 8150 ὑγἹοῇ ἴῃ 
ΒὑΟΓΊΘ5. ΘΟὨΟΘΙΏΪΩρ ΑἸΘΧΘΏΔΘΙ ΒΒ Οᾶγθοῦ; Ὀσὺ ἴον ὑΐμθθθ ΠΘΙΌΠΘΥ 
Ῥβριαο- δ] ]Π]ϑύμθηθθ ΠΟΥ 815 οοπ]θούσταὶ Εργρύθϑη ὈΥΟΡΘΏΙΟΟΥ 

1 πάντες μὲν γὰρ οἱ περὶ ᾿Αλέξανδρον τὸ θαυμαστὸν ἀντὶ τἀληθοῦς ἀπεδέχοντο 

μᾶλλον. Ο΄ἰδοσνΥ. Χν. 1. 28, 

2. ΒΘΥΘΙΆΙ οὗ {π6 οχίδηὺ ΟὝὙθθὶς μ8585. ἤδυθ Ῥθθῃ οο]αίθα δηα οαχίθᾶ. 866 
Ο. Μύ]]οχ, ϑοιάο- αἰ ϑεἤθη65 (ἸῺ ΑΥγγίαπὶ ἀπαθαβῖβ, Ὁν Ἐς, ΘΠ 61), ῬΑΥβ, 1840 

Ἡ, Μϑοαβοὶ, Δ δβοιο- Οαἰζϑειοη68, Τιριρχὶρ, 1871. 
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8 Ὧ6 ἢ] ΓΘΒρΟ Β1016. [Ιη πε δ'ιὺΥοδῦ ὑπ Π βίογία αἰ ργοίν8 

Δ ΤΩΔΏΥ͂ οὔποθ δύῃ ἡγουτβ, θοῦ ἴἢ Ῥγοβθ δα 1ἢ ὑθ 156, ἢ61α 
Ὅη6 ΠΕΙα ἔογ σθῃθαυ165 ἀη01}] ὕΠΘΥ ραββθα ἰῃηῦο ὕΠ6 νϑγηϑοῦΐαν οὗ 
ΘΟ. σοιηὐτίθα δηα Ὀθοϑὴθ Κηόονῃ ὅο ΕὙΘΩΟ,, [818 8, 

Ρϑηϊαγάβ, ἀθιτηδηβ, θαΐοῃ, οδησιηθνθη5 δα ΘΙανομίθηθ. [ἢ 

ὕΠη6 Παημαᾶβ οὗ 0Ὁπ6 Του δαουγβ ΑἸΘΧϑησο᾽ γα8 τηϑύδιηου ροβθα 

Ἰηὔο ἃ τηθαϊθθναὶ Κηιρηΐ, ἃπα τὼ 15 ρυ]86. ἢ6. οὐοθβθα ὑΠ6 
σῃδηη6] δηα ἔοι ηα ἃ Ὠοϊη6 85 ἰζψηρ Α ἰἰδαιηναάθγ' δταοηρ' οὔτ᾽ οἱ] ἃ 

ΕΠΏΡΊΙΒΗ τηθύνοδ] τογλϑηοθϑ Νορά!θββ ὕο δῶν, ὑπ Μϑοθαοῃϊϑῃ 
1ῃη. ὕπθβθ ροβῦῃυηοῦβ ῬΟΥΘΡΥΙΠΘΌΪΟΩΒ 7Χἃ5. ΟὈΠΡΘα ἴο ΟὔϑηρΘ ποῦ 

ΟμἶΪγ 15 σαι 8η4 βρθϑοῦ Ὀαὺ δ|580 Ὦ18 γϑ]ρίοη. [Ι͂Ὲἢ ὉΠπ6 Εἰαβῦ, 88 
ἴῃ ὑμῃθ6 διθδῦ, 6 ἰτϑαῦθηῦν δαορίβ ὑμ6 ΟἸχιϑυδη ογθθα δηὰ 

αἸΒΟΠΡΊ 5,65. ὨΙτΏΒ6} Ὁ 18 ρἱθὺν δηα βουιρύσσαὶ ϑυπα] 10. 
ΘΟΙῺΘ οἵἩ ὕμοβο ὑτα105 οὗἩ ομδιϑοῦθυ 111} ἈρΌΘαΥ ἴῃ ὕμ6 ἢ δίονῳ οὗ 
ἐμλ6 Ογοαΐ Αἰοχαπαθν ὁ. Μαοθάοη: 8 ἰδ, ἐσαγϑ, πα αἀθαϊ", οἵ 

γΥ ΠΙΟἢ 8 γόδινηιό 15 σΊν θη ὈΘΙΟΥ͂. 
θύμον 0815 τηοάθεῃ θαϊύϊοῃ 15 ὕπΠ6 ἰ1πθ8] ἀθβοθπαάδηῦ οἵ 

ἃ ΘΙΒΙΟΩ Το 8ὴ οἷα Οτθοὶς ἰοχῦ, Οὐ 15 αἀθυνθα [τΌ͵ ΒΟΙῚΘ 

ταθάϊαθνϑὶ βοῦγοθ, Εδβῦθγῃ οὐ ἮΝ θϑύθυῃ, 15. ἃ αθϑῦοη ὕο ψὨΙΟΝ 1 

ἀδ6 ΟἼΥΘ 0 ϑῆϑνγου. [5 γοοδ θα ]διῪ δηα ϑύν]θ, ὑῃοαρἢ. τη ΘΙ 
ἴῃ ὕΠ6 τη810, τοῦθϑὶ ὨΠΙΠΘΙΟΌΒ. ὑΥθθθ5. οἵ ἃ τηθαϊϑθνὰὶ ΟΙΊΡΊΗ. 

ΤῊΘ βίοσυ 1056} Ὀθαῖβ ἴο ὑπμδὺ οἵ Ῥβϑαδο- δ] ]Π1ϑῦ θη ὑΠ 8 8816 

αδθρυθθ οἵ τϑἰδυμοηβῃιρ ΜΏΙΟΙ 15 ἴουπα ἴῃ πιοϑῦ οἵ ὕῃθ οὔπου 
᾿ΤΟΙΉΘΏΟ65. Βαῦ [Π18 15 ποὺ ὑΠ6 Ὀδοθ ἔοσ ἃ τηϊη αὔθ ΘΟΠΡΔΙΊΒΟΙ 
84 δΏΘΙγ515. ΕὟΪ ΟὟΤΓ ῬΙΘδθηῦ ῬΌΓΡΟΒΘ 1ὖ 15 Βα ΠΠοΙθηῦ ὕο βύδῦθ 
ὑμαῦ 6 80ΟΥ, ἈΠΘΡ 0.6 ροραΐϊδν ἀθϑιρηθύϊοῃ οἵ “ ΟΒδρ-ῬοοΚ οὗ 
ΑἸθοχδηάθυ ὑῃ8 ατθαῦ" (Φυλλάδα τοῦ Μεγάλου ᾿Αλεξάνδρου), 

ἢδ5 Ἰοηρ' Ὀ6θῃ, 8η6 501}} 15, ἃ ἱδνοιγιῦθ γϑϑαϊηρ' δ ΟὩρ' ὕῃ 6 ἸΟΥ͂ΤΘΙ 

οἰδββθθ 811} ονϑὺ ὑπ Οτθοὶς ψουϊὰ, δηα 88 ΠοΙρθα τλοσθ ὑθϑῃ 
ΘΩΥΌΒΙρ' 6186 ὕο Κθρ ὕῃθ (ὈΠΟΌΘΙΟΥ ΒΒ ΤΩΘΙΊΟΥΥ ἴγθθ δῃά 

1 ΑἸμοηρ {δ ψΟΥΚΒ ἴο Ρ6 οοηβυ]ίθα Ὀγ ὑμοβα τηἰογοϑύθα ἴῃ ὑῃ6 ἀθυθιορυηθηῦ 

οὗ 86 ΑἸΘΧϑηαου τ ἢ ἃ. 6 Εἰ. Α. γγ81}15 Βαᾶρο, Τῆ6 Η δέον οΓ Αϊοασαηαθν {}16 

Ογεαΐ (ὥγγῖδο νουβίοι οὗ Π6 Ῥβϑθαᾶο- 8] 150 665 ; ὑοχὺ 10} ΕΠ ΡΊ185. ὑσϑβ] ύ!οη 

Θηἃ πούθ8), Οδτχγιᾶρο, 1889: ΤῈ ΤΓῖ6 πὰ Ἑπρίοὶδ ὁ Αἰεσαπάεν ἐμ6 αγοαΐ 

(ΤὙδηβιδύϊοῃ οὗ ὑμ6 ἘΠ ΟρΙ 6 νϑυβίοπβ οὗ Ῥβθαᾶο- 81115 0668 διηἃ ΟΥΠΘΥ ΨΥ1067Β), 
Τιομάοῃ, 1896: αἰπαίο ατΐοη, 1 Νοδίϊὲ Ῥαϊξὶ ἀὶ ΑἸοεδαπᾶγο ἥασηο (ΟἹ Τίδ]δη 

ΨΘΙΒΙΟΙΏΒ. ἔγοσῃ ὑῃ6 ΒΎΘΩΟὮ), ΒοΙορηδ, 1872 ; οἷο. 

2 “Ἱστορία τοῦ Μεγάλου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος : Βίος, Πόλεμοι καὶ Θάνατος 

αὐτοῦ, Αἰίοηδ, 1. ΝΙοοΟ]αῖα 65, 1898. 



Αἰϊοχσαάίον απὰ ᾿μϊρ ἤν Μοίβ- Τγασϊέϊον, 289 

οΟη Βα, ΝΟΠΊΌΘΙΒ οἵ 656 ρϑιῃρῃ]οὺβ γα γϑϑι]ν ΒΟ] α ὕο Ὁἢ8 
ρθδβϑηΐβ οἵ Μϑοθάοῃϊδ ὈΥ 1ὐϊπουϑηῦ ὈΟΟΚΒΘΊ]θυθ, Πα 10 νγ88 ἔΌΤΩ 
οὴ6 οἵ ϊμε88 αἰ ἶαβουβ οἵ ἀουθυξα! Ἰισιῦ ὑμαῦ 1 οὐὐδιηθα τὴν 
ΘΟΡΥ͂ ἴοῦ ὑπ τηοάϑϑῦ βγη οὗ ομϑ ριδϑίγθ (θαυδὶ ὑο 216... βῦθυ] ]ρ)). 

Αἴ ψμαῦ δᾶ8 ΔΙΓΘδαΥ Ὀ66ῃ 5814 δϑοαὺ ὕῃβ οὔδει νϑιβι 98 

οὐ ὑπ6 ΑἸθχϑμᾶθυ ἰοαροπά τὸ νου Ὀ6 βαρουῆποιβ ὑο δα ὑμιδῦ 
015 4180 15. 8 “Ἡἰβίουυ" ᾿οβϑίαθ ψΏ]οἢ} ΜΙῸοη ΒΒ ΠΗ ὐδβίογῃ οὗ 
Ἐπρίαπα τϑϑὰβ 11|κὸ ἃ ΒοΌου τϑοοτὰ οὗ ἴβοίβ, Α ἢϊρρϑῃηῦ οὐἹ1ὸ 
γρηῦ ἀθβοῦρθα ᾿ὖ ἃΒ. ἃ ΨΜΟΥΚ οοπμοοινθα 1ῃ αγϑρθρβῖα 8πα 

δχϑοαύθα 1 αἰθ 1]. 
Τὴ 815 ταγίμο- Ιβύου! δα] σοτηροβιθίοῃ, ἃ8. ἴῃ 81} 006 Ἰπᾶγϑὰ 

ΡΙΟΔαΟΙΟἢΒ τη ΘΠ] ΟΠ Θα ἄρον, ὑπ6 ὈἰχῸ} οὗ ΑἸοχϑηαου 15 αὐ σι αῦθα 

το ὉΠ ταϊϑΟΌΪΟΙ 5 Του θηῦοη οὗ Ὁῃ6 ροα ΑἸηϊθοη, δβϑιβύθα ὈΥ͂ 
ὃ ΒοΙηΘ δῦ αποϑύϊοηθ] 6 ομαγϑούον, Νοἰύθηθθοβ, ἰαῦθ Κιηρ οἵ 

Ἐργρὺ, Βα ϑθαπθηῦν Οὐατῦ τηδριοϊδη 8η ἃ ΔΑΥΓΟΙΟΡΌΓΣ 1ἢ ΟΤΙΠΑΥῪ 
ἴο ῬὨΠῚΡ οἵ Μδοθάοῃ. Τῇῆθ οἢ]α 5. θη πο ὑῃ8 ψου]α 88 

δον] θα ὈΥ τη θῇ ὑπ πα 6Υ δηα ΠΡΉπΙηρ' δα ΟὔΠΘΥ 1 ]ΟΔΙΙΟΠΒ οὗ 
8. ΔΌΠΟΥΤΩΒΔ] ΟἹἹΡΊΏ. Η15 δἀ ποδύϊοι 8 Θηὐγαβῦθα ὕο Αγιβύουῦ]θ δηά 

Νοκύθῃαοβ 7οιῦγ. “ΤῺ ἰδ πβρα Το ρῸ ὕο {6 ἴὈγΙΏΘΥ 1ἢ 0Π6 

τ] Πρ 84 ἰο ὑπ Ἰαύθοι ἴῃ (6 δἰθθγῃοοι": ὑῃ8 οὴθ ὑδαρηῦ 
Ἀγ 815 Ἰουύθυβ, 06. οὔμϑὺ Ἰηϊθδῦθα Ἀϊὰ Ἰηὔο ὑῃ6 τηγϑύθυτθβ οἱ 

8.6 βὔϑιϑ. 
ΑἸοχϑηᾶθιβ θουποοα ὰ8. ΒΙρη 1 Ζθα ὈΥ ΤΩΔΗΥ α66 65. [Ό16- 

Βῃϑαονηρ 158. βαύαγο ριΒ ]ηθ55. Ομθ οὐ ὑθ88. νγὰθ ὑΠ68 ϑδοῦ 

ὈγΥ ψΒΙΟΝ Πμ6 τορϑϊὰ Νοκύθηδθοβ ἴον Ὠ15 ὑυσ!]οη. Μαβύθυ ἃπα 
ἀ1501016 ΤΟΥ͂Θ. ΟΩ6 ΘΥ̓ΘΏΪ Ωρ βύϑη ]ηρ' Οἡ ὑπ6 ἴορ οἵ ἃ ΒΙΡῚ ἴονον 
βδζιηρ δῦ ὉΠ6 Ὠθδνθηὶν Ὀοάϊθθ, ΑἸθχϑηάευ βυαάθη)ν, δηα γὙϑῦμοΥ 

ἸΥΘ] νδηῦν, γθυμδ θα : 
“0 Ὁ8οὰ ψ1}ο Ἰἰκηονηθϑῦ 80 ΤΥ ὑβΙηρΒ, ἀοϑῦ ὕπο πον ΠΟ 

ὕμου νυιἱὺ οοταθ Ὁ. την ἀθδίῃ 7 
“1 5}8}} τηϑϑῦ τὴν ἀθδίῃ δὖὺ ὑπ6 ἤδπαβ οἵ ΤΥ 801," ϑηβνθιθα 

ὍΠ6 ΔΒΟΓΟΪΟΡΈΓ. 

1 ΤῊ Ὥδθ Νεκτεναβός οὗ ΟἿὟΥ ἰοχὺ ΔΡΡΘδΥΒ ἰὼ ὑπ ο]α μ885, οὗ {μ6 Ῥβθυαᾶο- 

(Δ βμθηοα 85 Νεκτανεβώς ΟΥ Νεκταναβώς, δ) ΟΟΟΒΒΙΟΠΒΠΥ͂ ἃ5 Νεκτεναβώς ; ἴῈ 

{π6 ὅυυϊδο νϑυβίο 85 Νακίθοβ; ἴῃ [η6 ΕΤΗΐοΡΙΟ ἃ8 Βοκύδηϊβ οὐοΘ. Τὴ ὑῃ6 1{8]18 
γΟΥΒΙΟΙΒ 115 Ναῤδηθθαβ, Ναύδηϑ 5, Ναίμδθον, Ναίϑρου, Ναίδδ ον οὐ Ναύδηδθο. 

ΑἸ] [Ππ686 δῃηᾷ ΠΤ ΘΙΘ 16 ΟΥ̓ΘΥ ἰοχι8 ἅγ6 ΘοΥγαρ 5 οὗ ὑπ Εἰσγρίϊδηῃ Νεκλΐ- 

πεῦ- ἢ, ΟΥ Νιοοίδῃθθαβ Π, ΤῸ ψ88 αἀοἔθαίθα ὈΥ 886 ῬΟΥΒΊ8Δη5 ἴῃ δοαὺ 558 8.6. 
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“Ἦσρν οδῇ ὃ 80} 5|80 815 νη [δύμου 2 βαι ἃ Αἰθχϑπαᾶθι, δηὰ 
βουυ νι} ρυβῃθα 8 ὑαίου οὐ ὕπ6 ραδρθῦ. ΤΏρη, δάαϊηρ 
Ἰη5α}Ὁ ὕο 1] ΥΥ, Β6 οΥἹϑα δἴῦθυ ὑῃ6 {8]|1|6 ἢ βᾶρθ, “ Μουμῖη κα ὑμποὺ 

δαϑὺ ἰοβῦ ὑ81η)6 αχγύ, Ὁ τηδϑύθι 

“Τῦ 15 ποῦ 80, 0 ποι ιῦ ΤΥ 80} ᾿ἢ 
“Ἡρν οδϑῃ 1 Ὀ6 ΠΥ Βοη, Βῖίη 06 ῬΏΠΠΡ 15 τὴν ἰαῦμον 7 τουογῦθα 

0:8 ἀΙΒΟΙΡΙΘ 1 ἃ ἸΏ 6 ΜΏΙΟ, Βῃον θα ὑμᾶῦ Αὐιδύου θ᾽ 5. ἸΘΘΒΟῺΒ 
1η Ἰωορὶο ἢϑα ποῦ ὈῬΘΘῺ δ βῦθα ἢ ὨΊτη. 

ΤΉΘΓΘαρΡου ΝοίςύθηδθοΒ, ργΘΘΌ ΤΊ ΘΌ]Υ ταῤοτγαρεία ἢ15 ἀθβοθῃῦ 
(ἔ(οσ 986 Ὁῃ]ηρθ ὨϑρΡρθηθα Ὀϑίογθ ὉΠ6 αἸβοου αν οἵ ὑμ6 ἰῶν οἵ 

ΘὙΔΥ ΙΒ 010}), πδγτϑύθα ἴο Β1τὴ δὖὺ στθαῦ ἸΘηρῸἢ ὕπ6 βθογϑὺ βύουυ οἱ 

815. Ὀἰσύῃ, 86 ὑγαῦῃ ψμϑυθοῦ νγὰβ ΠΟ ΟΠΪ]Υ͂ ὕο ΠΙΤΏ561} δηα 

ΑἸοχϑηᾶθιβ τηοῦμου, δηα ὑμθὴ οχρίγϑά. 
Απᾶ ποὺ ΑἸθχϑηάθσ, μᾶνιηρ Ὀουγα! θα δα Ὀυγθα ἢ18 τϑϑὶ 

ἰαῦ ποὺ ὈΘΗ ΟΠΡΊΥ, πᾶ ἀοηθ τηϑην οὔποθ ψοπάτουβ ἀ6645 ἴῃ ὑΠ6 
τηθϑῃ Πη68, Βα οοΘ 665 ὕο 086 ὑμτομθ νϑοαῖθα ὈΥ ὑμ6 ἀθαῦῃ οὗἁ ἢ15 
ῬΓΘϑαϊηθα ρᾶύθηῦ 8ηα βϑίβ οαῦ οἢ [15 ρσυϑῃὰ ὕουν τουηα [Π6 
ΘΊἼορθ, Ομ οὗ 15 ϑϑι]]θϑὺ ϑοβιθνθιηθηῦβ 15 ὕη6 οοηααθβὺ οἵ 

ΝΥ οβύθιῃ Εατορθ, 811 ὑπ6 Ῥούθηναῦθθ Βθυθοῦ ποτα ἰογοθα ὅο 0 
Ποιηδρα δηα ἰοὸ ὈϑῪ ὑτραΐθ ὕο πηι. ΤῊΘ Βοιηδη8, τη ηρ' ΟΠ ΘΥ 

ὈΒίηρθ, δμἀθανουγϑά ὕο ψίῃ δῖ ἔδνουν Ὀγ οἴδυϊηρ πῖπι βοϊουμοη 8 
ργϑδῦ οοϑῦ, γ᾽ ΒΙΟἢ ὑπμδῦ Θοσθαύσιο παν ἄ8] ΝΟΟαομδάηθζΖζαι Πα 

βύο!θῃ ἔγοτῃ 9 Θγαβδ] θη; 8180 ὕσψθὶ γα Ἰὰρ5 [Ὁ]}] οὗ ρυβοϊοιβ βύοῃθβ, 
Π]ΟΩ 84 Κρ ν 158 Ὀθ]οηρδά ὕο ϑοϊοίηοῃ 8ηα ψγογθ Κκαρῦ ὈΥ Ὠϊμὴ 
10 ὑμ6 Ηοὶγ οἵ Ἠοὶθθ τὴ Ηοὶγν Ζίοῃ :; 8180 ϑοϊοιμοῃ β ογόγῃ, Βθὺ 
ἢ ὕῃγθ 6 σθΊΩΒ Ὑ ΏΪΟΏ δὖὺ Ὠἰρῃῦ σἸ]θϑιηθα [1 110 οδη 65, ἀλλα 

ΘΠΟΙΓΟΪΘα ΜΙ ἃ γθαύῃ οἵ ὕνοὶνθ αἀἸϑιηοηαβ Ὀθδυπρ' ὉΠ 6 ΠδΠ.ΘΒ 
οὗ Ὁη6 ὕνοιὶν τχοηὐῆβ ΒΟΥ 66 οἡ ὕξοιῃ ; δἰθὸ ὕ6 οαὔοψῃ οἵ 6 

στοδῦ “Θαθθη 5101"; 4180 [ῃ8 τ Υ8] ϑύλουν οἵ Ῥυγίδιη, ψ Ὠ]οῇ 
ΠΘΥ ᾿8α οϑιγθα οΗ͂ οη ΤΎΟΥ, δηα ἃ ἴθυν οὔμου ὑσιῆθβ οὗ 8 

ΒΙΧ1181 ΚΊηα. 
116 ἀοίῃρ Βοιηθ 8)ηα ῃ8 Βοιηϑηβ, ΑἸθχϑηᾶθν νἹ᾽βιῦθα ὑῃ6 

ἰϑτηουβ “ ὕβι}]6 οἵ Αρο]]ο 1ῃ ὑπᾶῦ οἰὐγ," δῃα ὑῃ8 σοαβ ΠΙΡῊ- 
Ῥυιοδῦ “ργθβθηῦθα αηΐο Βίτη ταυττῃ, ἔγδηκίποθηβθ, δηα οὗμθυ 

τογὰ] οἶδ." Ηθ ᾿κονῖβθ ργοάποθα ἃ θοοΚ δῃὰ τϑϑα Πτομ 10 
ὕὍη6 [ὉΠ] Πρ’ 

Ργορλθου η τι ἐἶι6 Βοοῖξ 97 ἐϊι6 Ηοἰζϊθγιοα : “Τὰ [Π8 γϑαν ὅ,000 
ὉΠ 616 5118] δοιὴθ [Ὀγἢ ἃ Ομ 6- βογηθα ἢθ- σοδῦ 8η6 588] ραῦ ὑο Πρ 
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ὑη6 ἰδοραγαβ οἵ ὑῃ6 δύ. Τὸ 6 δουνῃ 588}} ἢ6 αἷδὸ ρο. ἀπά 
ἴὰ ὑῃθ Εδϑϑὺ 6 588} γηϑϑὺ 016 τηϑυνθ]]οὰ5 τϑῖῃ οἵ ὕΠ 6 Βρυθϑα ΠΟΥΏΒ, 
ΟὯΘ ΜΏΘΥΘοΙ γϑϑοῆθα ὑο 6 δοαύῃ, 8ηα Ὁη6 οὐμοῖ ἴο ὑπμ6 Νουθῃ, 

ΤῊὴΘ ομθ- ογηθα ἢθ-ροϑὺ 508} βυωτῦθ ὑπ 6 τ ιν] ]οὰΒ γϑυὴ ἴῃ ὉΠ 8 
Ὠραγὺ δ 514} 0} Ὠ1πη. ὙΥ̓ ὨΘΥΘΌΥ 8}} ὑῃ68 σα] 6 γ5 οἵ ὉΠη6 Εδιϑῦ 584}} θ6 
ὑΘ ΤΟΥ -ΒὑΓΊοΙςθη, δηα 411 ὑπμ6 ϑνοσαϑ οἵ Ῥοϑσύϑιῖδ 5881 6 ὈγΌθὴ ἢ 

ῬΙθοθθ. Ηθ 5811] αἰβὸ οοΐὴθ ὅο τηϊρῃηῦ Βοὴθ ἃπα 5}8]] Ὀ6 

ὈΠΘΗΙΠΟΌΒΙΥ δοοιτηθα Κιηρ' οἵ ὑπ [Ππῖνϑιβο. 
ΤῊὴ6 ΟἸθθκ ῬΒ]]ΟΒΟρΡἤΘΙΒ ῆο δὐῤθηάθα ῃ6 ΚΙηρ' ἴῃ Ἠ15 

ὕσωνθὶβ Ἰηὐογρυθύθα ὑπ6 οὔϑοῖα ἃ5. [Ὁ] ΟΕ: 

“Ὁ Κιηρ' Αἰθχϑηάου, ῃ ὑπ γιβίοη οἵ 6 ργορῃθὺ 198 }16]1 
Ὁ86 Επηριγθβ οὗ ὑῃ6 δῇ, ϑϑὺ ἃ. πϑιηθα Ἰθορᾶγάβ, ὕῃοβθ οὗ ὑῃ6 δουῦῃ 
ΠΙΟΏ8, ὕῃοβθ οὗ Ὁ06 Ἰϑαϑὺ ἃ ὕὑνο- ουῃηθα γϑιη---ῦο νιῦ ὕΠ 8 ΘΙΏΡΙΓΘ 

οἵ Ὁη6 Μρᾶάθβ δῃηὰ ῃ θρῖγθ οὗ ὑπ ῬΠοθηΙοΙδη5---ἀ πα Π6 

ΟὨΘ- οτηθα ἢθ-ροδῦ 15 ὕΠ 6 ΘιΏΡΙΓ6 οὗ Ὁπ6 Μϑοβαοῃϊδηβ." 

Κιὴηρσ ΑἸοχϑηάθυ οἰαύθα Ὀγ ὕῆθ ριόρῆθου ἰουυ ιῦἢ ογάθυθα 
[86 Ἰμοταβ οἵ ΕρΊδηα ὕο Ὀυ11ἃ ὨΙτ ἃ βιη8}} ἤθϑὺ οἵ βοῖὴθ ὑψϑῖὶνα 

ὉΠουβϑηα δύο ρἉ] 16 γ5 (κάτεργα χονδρὰ ἕως δώδεκα χιλιάδες), 

ΘΘΟἢ ρῬ]]ΘΥ ὕο Βο]α ομϑ ὑμουβδηά δυτηθα τη 8η6 ὉΠ 611 ῬΓΟΝΙΒΙΟΏΒ. 
ΤῊΙΒ 85 ὉΠ 6 ὈΘΡΊΠΙηρ οὗ δ15 Εἰδϑῦθυη ΟϑυθΔΙΡΏ. Ηδ βϑηῦ ἢΪ8 
οασ ΙΓ υπάθυ ὑἢ 6 οοτητηϑηα οἵ Ῥύοϊοιων δ8πη4 ῬὨι]οη ΘΒ ὑο ΒΥ ϑΥΥ 

“Ὅν ἰδηα, ᾿γγ 8116 ἢ6 Ὠ]η561} 58116α ἴο Βργρύ. ΑἸΘΥ ἃ ῬΓΟΒΡΘΙΟᾺΒ 
γογᾶρθ οἵ ΦΙΥΟ ἀδΥβ δὴ6 ὉΠΙσὺῪ ὨἸρηΐβ ἢ6 σϑϑοῆθα {ῃ6 τηουῦῃ 
οὗ ὑῃ8 Οο]α δύτθδιῃ (χρυσορρόας ποταμός), ΏΘΤΘ Π6 Ὀμ1Π0 8 
Ὑγ8} 16 ἃ ΟΙΌΥ δηὰ ο81166 1ὖὺ ΑἸἰθχϑηασια. ΤΏΘγΘ Π15. ΘΘΏΘΙΒΙΒ, 

Ριοϊθων δηα ῬὨΙ]ΟΏΘΒ, οι η6α ἢϊὴ ἴῃ ὑῃ6 δνθηϊηρ, [γτ6 8} ΠΌΤΩ 
Ὅ.6 οοῃαποϑὺ οἵ Βαυθων. 

Ἡδνιηρ Θ᾽] οθα ἨηΒ56} ἃ ἴθ αἀδΥθ᾽ τοϑῦ, Α]θχϑησθν 
ῬΙΟΘΘραθα τὸ ΤΎου, ὑμῃ6 οἷὖν οἵ Ἡρίθη, ὑμῃ6 νισύαουβ ΜοΙη8η 

Μο ἢ8α 5814 ὑπδὺ “5η)6 ργϑίθυγθα δὴ Ποποῦσϑ]α αἀθαύῃ ἴο 8, 

αἸββοποῦγθ]6 [τἴ8" δπα τϑίαβθα ὕο Ὀθοομηθ δϑηῃηοῦμου τηϑη 8 Ὑ]ΐδ. 
ΤῊ [Πμοῖὰβ οἵ ΤΥΟΥ ογοθα Ὠϊη ψι ἢ ὕμ8 υθθηβ ΟΥ̓ ΟΥΟΜΏ, 

Μ Ὠ10ἢ Βῃοηθ π| Ὁη6 δαη, δῃηα δὖὺ πιρηὺ ρ]θϑιηθα [τς ὑμ6 Πρ, 
ΟὙΙΏΡ᾽ ὑο ὕἢ 6 ῬΥΘΟΙΟῺΒ ΒύΟμΘ5 ΜΙ ΜΏΙΟ. τὖ νὰ8 δαογηθᾶ, ΤΟΥ 
᾿ΠΚονθθ ργθϑθηῦθα δῖ ΜΙ 8. οδβϑκοῦ [7] ψ οῇ δα ομθθ ὈΘΘη 

1. ῬϑηΪ6] νἱ]. ν 111. ᾿ 
2 κλίβανον, “δὴ οΥθη ᾽ [9]. ῬΟΙΠΔΡΒ 1Ὁ 15 ἃ ὈΥΙΩΥΘΥ ΒΒ. ΘΙΎΟΥ [Ὁ κιβωτόν, “8 

ψοοᾶθῃ Ὀοχ, ομθβύ, οοῦου. 
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Ἡδρούοῦ 5, δῃά σι ὑδ6 Βοοῖϊκ οὗ Ηουλθυ, ἢ ΜὨΙΟΝ 15 δῦ ον ἢ 086 

Βιβύουυ οἵ Ὁπ6 δι ἔτοιη ὑπ ὈΘρΊ ΠΗ] ηρ' ὕο ὑῃ8 [8]] οἵ ὑμ6 ΟἸύν. 
ΑἸΘχϑηαου τοϑα, δηὰ ὕμπθῃ σῶν εὐδούϑηοθθ ἴο ὕπθ [Ὁ] ΟΊ ηρ' 

σΠνθίγουβ βϑηὐιτηθηῦ: 
“«ΑἸδ85} ΠΟΥ͂ ΤΩ ὨΘΙΌΘΒ ἤϑΥῦθ Ῥϑυιβῆθα ἴον ὕῃ8 88κ οἵ 8 

ῬδΙσγ σπουηϑη ἱ ἢ 
ΗΘ ὑβθῃ νιβιίβ ὑπ6 ὑουηδ οὗ ὕμθ ἤθῖοθβ 8ηα {6115 ὑῇθιη ΠΟῪ 

ΒΟΙΤΥ͂ 6 15 ἴο Πμα ἰδριὴ ἀθδα. Ηϑα ἢ τηϑῦ ὑμθιὴ Ὀθίουθ, ἢθ 
Μοῦ πᾶν μοπουγοα ὕπθη ΜΙ το ροἸδ.. 

“Βαυῦ πον, 6 ρϑύμοιοα Υ δχοίδιτηβ, “ὑπαῦ γοι ἤδγα αἸ6α, 

γγ δὺ οἹΠΒ σα 1 πΒοπμοῦϊ γοὰ ψ }} ΤΏΘΥΘ 15 ὯΟῸ ΟΥΘΙ ΠΟΠΟῸΓΣ 
ῬΟΒΒΙΌΪῈ ὕο ὑῃ6 ἀοδά ὑπδῃ ὑμπαῦ οὗ ἔτϑακιησθηβθ δηα ΤΑΥΥΓΏ. 
ΜΑΥ Ὁ06 ροαβ ταῦτα γοὰ ἴου ὕὉπ6 ἀ6θα5. οἵ νϑίουν ἡ Β]οἢ γοὺ 
ἢδνα ροϑυϊοιτηθά, ϑοσοραϊηρ ὕο οτηθΥ ἢ 

Αἴον ἃ βδῃογῦ {0 ποπῖθ ἰο Μϑορθαοῃῖδβ, ἴὴ ΜΏ1Οη ἤἢθ 88 
ΔΟΘΟΙΏΡΘΗΙΘα ὈΥ̓͂ 811 18 ΘΙΎΏΙ68 8η6 ὕῃ6 οαρύϊνο Κίηρβ οἵ {ῃθ 

γ᾽ οϑῦ, ΑἸθχϑῃᾶθυ βοὺβ οαὖὺ ρϑιηϑὺ 1.15; Ὀαῦ οἢ 6 νγὰΥ ἢθ 
ἢ8105 ὕο ὕϑιῆρϑὺ ψιῦ 6 6)5. Ηθ Ῥθη8 δῃα αἀθβραύοῃθβ ὑῃ8 
[Ὁ] ΟΡ ΘρΙβῦϊθ ὕο 6 ἩΘΌΥΘΥΒ: 

“«ΑἸοχϑηάθου, ὈΥ̓͂ 0π6 ρτϑοθ οἵ (η6 Μοβὺ Ηρ, Κιηρ' οἵ ΚΊηρΆ, 

ἴο γοὰ ψὰο αὐγ6}} ἴῃ “6 αβδίθιη, δηα οοηΐθϑθ γοῦν ἰϑ1 {ἢ ἴῃ ΟΠ Θ 
Οοα οὗ ϑᾶνθῃ ἃπα θαυῦῃ, ὑῃ6 ΑἸ]-ρονουα! αοα ϑεθϑοιῦ---- 
ΘΟΥ14] ρτθϑύϊηρβ. ἂΔ8 Βοοὴ ὃἃ5 γοι ἤϑνϑ τϑοθῖνϑα 815, ον ἀόνῃ 

ἴο τὴ8 δπά ὀσιῃρ ἰοσῦῃ ὕο τηθϑῦ τὰθ; ἴου 1 ὃν ὑπ πιραὺ οἵ ὑδθ 
ΑἸ]]-ρονονα] αοα Θωρδοῦῃ Ψ11 ἀθ νου γοὰ ἔροια ὑμ6 δδπαβ οἵ 
06 ᾿χηϑρθ-  ΟΥΒΏΙΡΡΟΙΒ. [20 Ὡοῦ δοὺ σοῃύχγαυυ ὕο τὴν ὈΘΠρβύβ, 

δι 1 Μ11}} Ὀαϑῦουγ ρομ γοῦ ροοά ἰδν5, ΒΟ 85 γοὺ Μ1 [1Κθ. 
Βυῦ τ86 νιν Ηθρτονβ οῖθ ποῦ ἴο ὍΘ ψοη ὈΥ͂ ΘΡΟΥ 

ΟΤΑΒ: 
“Ὁ Κιίῃρ ΑἸθχϑηάθυ,᾿ ὉΠΟῪ ϑηθνογθα, “χ ἤδνθ αα]Υ το- 

οοἰνϑα ὑῃγ Ἰϑύθθυ, δῃα ἤᾶνε Ὀθονθα ἀοόνῃ ὕο ὕηθ6. ΜδΥ γὙΟΌΓΥ 
Μαοβύν ρ]θᾶβθ ὕο Κηοῦ ὑϊδῦ νγ6 ἃ: 6 ΨΟΥΒΏΙΡΡΘΙΒ οἵ ἀοα δεαρϑούῃ 
ψ ῃ0 ἀ6] νου ἃ οπ66. ἔοι οὐὐ᾽  Ὀοημᾶδθρθ 1η Εσγρῦ, δα 

ΟΥΟΒΒΘα τμ6 Βρα ὅθϑβι δπηα οϑῃθ ὕὅο 15 ἰδμα ἤο ἴνο; θαῦ ὨΟΝ 

οΥΙΩρ' ὕο ΟἿ 8115 ΗΘ [88 ἀθ᾽ :νϑυθα 5 Ἰηῦο 6 Πδηα5 οὗἉ 1) γ]α8. 
ΤΓ νῷ βυυτθπάθι ὕο ὕμθο, ψιυμουὺ Ὠ15 ἰθᾶνθ, ἢ8 Μ011 ΒΌΓΘΙΥ ΘΟΙῺΘ 

δὴ τράποθ ἃΒ ἰο αὐδοι Βανθυυ. ΟἋΟ ὕμπου, ὑποιθίοτο, ἢγϑῦ δρϑιηδῦ 
Τλαυῖαβ 8π6, 1 Ὁποὰ ναπαυϊβῃθδθῦ Πῖμὰ, ὕμθη 6 Μ11 Ὀ6. ὑῃγῪ 
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{1 8 1] βουνδηΐβ. Οὐ ὕμθῃ τὔο «6γαβδίθιῃ, δ ψ Μ1}}. 

ἢ411] 66 Κίηρ οἵ πα 1]ηϊγοιβο." 
ΤῊσΒ δηδνουθά ὑῃ6 ἩθΌγθνβ, τη απ] οἵἨ ὑῃθῖν ον βαθὺν. 

Βυὺ ΑἸοχϑπαθιθ νυαῦῃ γοθα {πουθαῦ, δ8μα ἢ ψτοῖο: 

“Κγηρ' ΑἸοχϑπαᾶθυ, 6 βϑυνϑηῦ οἵ ὕῃθ6 Α]]-Ῥοόνουα! Οοά, ὕο 

8}} ψῇο αὐγ61} ἴὴ «ογαβαίθιη. [1 αϊα ποὺ ὑιμῖς γοὰ ὕο Ὀ6 βυοῇἢ 
“ργοαὺ οοννδαβ 8ἃ5 ὅο ἴδῃ Οἡ 1)81108, γοὰ ΠΟ ΜΟΙΒΏΙΡ 6 

ΑἸΠ]Ρον ἃ] αοα Θαρδούῃ. ΝΥ Βϑυθίοσυθ βῃοι]α γοὰ Ὀ6 ὑΠ6 5]8ινϑδ 

Οὗ ᾿ΠηθρῸ-ΟΥΒΗΙΡΌΘΙΒ 8η6 ποῦ ΠΏ1Π6, ΨΏΟ 8180 ΨΨΟΥΒΏΙΡ ὑΠ 6 5816 
ἀοαὐ 1 ν1} ποὺ ρῸ ἀρϑιηβϑῦ 1818, αὖ Ψ11] Θοτηθ βϑύγδαιρ ὔνναν 
ἀρϑηδὺ νοῦ, δηἃ γοὰ ΠΊΒῪ ὁ ἃ8 γοὰ ἄθϑῃὶ Ὀοϑὺ." 

ΟΠΒΟΥΟΪΥ ἴδον ὕ815. αἰθηϑύπτη ΑἸΘχϑηάου θηὐθγθα «ΘΥβ8] 6) 

δὴ ὙΟΙΒΏΙΡΡΘΟ 1 Ὁπ6 Τϑηρίθ, Τῇ Ηθῦτονβ Ὀονρθα ἴο ὑῃ6 
ἸηΘνιῦΆ 016 νι ἢ ἃ ροοα ρτῶθθ. Τὴ6 ργορῃϑὺ “ ϑυθιηῖδ) ΘΒΌΘΟΙΔ γ 

αἸδυ Πρ ]8η6 6 ΠΙΠ561 ὈΥ͂ 15 ἰδοῦ. Αὐσοοιμρϑηϊθα ὈΥ͂ 81} {86 
Ὠούδ 165 οἵ ὑπ ΟἿΟΥ δηα Ἰοδαρα τιῦῃ οἹ 8 ὯΘ οϑυὴθ ὕο ὁ ΠΟΙΩΔΡῸ 

ἴο ΑἸοχϑηᾶθυ. Βαῦὺ {Π6 Κίηρ' ρΘΠΘΙΌΘΒΙΥ ϑῖνθα Ὦ15 ΟἰΔΙΤῊ5. ἴο 
ὕΠ6 οιβ οὰ Ὀθῃδ] οὗ ὉὍὴ6 Οοα διερϑοίῃ, ὕο μοι ὑῃΠ6 Υ ΨγΘΓ8 
ΘΟΟΘΟΙΌΙΠΡΊΥ ργοβθηὐθα, «ϑυθιηιδῃ, ἤονγανου, ΟΥ̓ 0818. βύθρ οὴ 
06 ΚΙηρΒ ἴδνοιν, δῃα ὑῃ8 ὕνο ὑϑϑρὰ ἴο ἔαβκβ ΨΚ ὑορθύῃου. 
ΤῊΘ Ῥγορμοῦ ὕσγηθα 0}15 ἸὑΠΠΏΔΟΥ͂ ὕο δοοοαηῦ ΟΥ̓ Θομ γι ϊηρ' ὑῃ 6 
Κιηρ τὴ Ὅπ6 ἴῃ, δηα, ρ]θαβθα σιῦ Π18 Βοοθσϑβ, Οὴ6. δ ῬΘΥΏΟΟΙ, 
85 ΠΥ ὙΘΥΘ ΒύγΟ Πρ οαὖ, μ6 ἀ 6] 1νϑγθα Ὠ]τη86}} οἵ ὑμ6 [Ὁ] ον ηρ; 

Ῥιθαϊοῦϊοι : 
“ΠἼΡΉΠοαὰ 588)ῦ Θοθα πον Εἰργρὺ δημα 518 0ὺ ὑμθ Εταροιοῦ οἵ [πα]8, 

δια ὑμου Βμδ]ὺ [8] 11. Βυῦ οὖν Οοα Μ11} μϑὶρ ὕπεθ, δια ὑῇοὰ 
Βηδ]ῦ Ὀθοομηθ ΤΟΣ οὔ ὑη6 ἰηῖνουβθ. ΤΏοα βῃδ)ῦ ΡῸ ποϑν Ῥϑυδα]86 

διηα ὑοῦ μου βῃδ!Ό Πηα τηθῃ ϑηα ϑνοπλθῃ Ομ θα οὁἢ. 8 1586. 
ΤΉΏΘΙν Τοοα 15 ὕῃ6 ἔγαϊία οἵ ὕχθθβ, δα ὉΠ61. ὩϑΙὴ6 15 ΤΏΘ6 ΒΙΘβϑοα. 

ΓΏΘΥ 5}.4}1} ῬΓΟΡΠΘΒΥ ἀηὔῦο ὑθ 66 Θομοθυπιηρ ὑἢν [16 πα ἀθϑίῃ. 
ΑἹ] ὑῃ886 ὑῖηρβ βῆ! ὑπου 866 δηα ΤΩΔΗΥ͂ ᾿ηογ6. ΜΎ Ὀ]ΘΒΘΙρ' 
"6 ρου {π66!᾿ 

 ΘΡθιηιϑῇ, αἰῦον {π6 ἰβϑῆϊοη οἵ ἃ ρουΐθοῦ ραϊάθ, ργθβθθα βοῃὴ6 
οὗ 86 δηθαυλ1θ5 οὐ Ὁ8Π6 σουπίτγυ ρου 088 ΚΙπρ': ργθοϊουβ βῦοῃ ΘΒ 
Μη ἢ ὕΠ6 ϑιὴθ οἵ ὕμ Οοα ϑαθϑοῦῃ 1ῃ βου θα Ροη ὑἤθιη, ἔπΌΤὰ 
9 οβδ᾿Β Ὠοἰταθῦ; (ΟΠ 0} 5 ϑυγοσα ; ϑιΆβοι 5 ΘαΒα 86, ΒἀοΥΘα ΜΙ ἢ 

088 οἷαννβ οὗ ἀΥ̓ΘΡΌΠΒ ; “016 5ρϑϑν οἵ 86 αἸδιηοπα ροϊηὖ ἡ; 588} 8 
τηϑηῦϊθ, Ώ1ΟῊ βύθοὶ οουϊὰ ποῦ ῬΊΘΙΌΘ, ἃ μα ΤΔΉΥ ΟὔΠΘΙ Ῥγθβθηΐβ 



288 Ἥασροαομνίαγν ΜΠ οίζίογο 

δοιὰ] ἃ5. νν6}}] δ5. οὐὔηϑιηθηΐαι. ΒΎΟΘμ «6 Υ βίο ΑἸΘχϑηᾶ θοῦ 

Ῥγοσθθάρα ἰο ργρὺ, ογΘ ἢ6 οδπρῃῦ 8. ΟἾὮ1]] Ὀγ ὈδυβΙηρ 8116 
ὙΓΘΙΤΩ 1 8. ΨΘΙΥ͂ ΘΟ]α ἰΔΚ6, θαῦ ὨΔΡΡΙΥ ὑῃ8 111π685 414 ποὺ ῬΓῸνΘ 
[οὐδ]. 

ΤῊΘ τηδρΊοϊδη ΝΕ κὔθηϑοβ, θθίοσθ ἣ6 Ὀθοθπιθ (οαχὺ θυ Ο]ΟΡῸΓ 
ἴο ῬΡΏΠιρ οὗ Μϑβοβράοῃ, δα Ῥθθῃ Κίηρ οἵ ὑμῃθ σγρύϊϑηθβ. Οη 

ααϊυθιηρ Ὠ15 Κιηρσαοη)---οΟ]ηρ ὕο ΟἸΤΟΌΤηϑύθιηθθ ΟΥ̓ΘΙ ΠΟΘ ΠΘ 
θα Ὧο σοηὐτ0]---ἢθ δα οἵ ὑῃ6 [Ὁ]]Ο Ωρ ΓηΘΘΘΩΡῈ ἴο ἢ15 Βα δ] Θοὐβ: 

ΑἹ, θδίηρ' ἀηϑῸ]6 ὕο ψιυηβίθδηα 6 τϊρηῦ οὗ 1 αγ15, ἀθραγύ 
ἴτουη διηοηρδὺ γοὰ. Βαυῦ 1 Ψ1η] οοὴθ Ὀδοὶς ρθη ὑμιγῦν γΘΔΥ8 

ἤθησθ γθοῦ 8. 1118 τὼ ὑἢ6 οθηύγθ οἵ ὑπ οἰῦγ, οῦνα προη 1 

ἸῺ ἢοδα ϑῃα στουηα τὴν οσομοδα ταῦ ὑπ6 γόγὰὶ οὕὐονῃ. ΤἬΏΘΥΟ 

Μ01}} οοὴβ ὕο γοὰ οὔθ Ψψηὴο Μ1]}} βύωπα πη ν ὑπ 6 ρ11181, ἃμα {ἢ 6 
ΟΥΟΥΤῺ 0111 ἄτοὸρ ἀροη Πἷ8 μποδᾷ. Τὸ Εἴη ἀο γ8 Βοιηᾶρθ: δ6 ψ1]} 
Ὀ6 ΤΥ 500 1" β 

Τὴ ραυγϑιιδῆοθ οὗ Ὁ 656 ΤηΒ0 1 Ο]ΟῺ5 ὑη6 ΕἸσγρΟΙΘΏ5 ΤΘΟΟΡΏΙΖΘΟα 
ΑἸΟΧΔΉΔΘΥ ἃ8. ὕπο] Κιηρ, ἴΟΥ ὕὉΠ6 ΟΥΟΤ αἸα αΥῸΡ Οοἡ ἢ15 686, 

ΘΟΘΟΙΆΙηΡρ ὕο ὕμ6 Ῥυθαϊούϊοη. 
Τὸ σου] 6 ὑθαϊοὰβ ἴο ἴο]] ον ὑ8 6 ἤθὸ ἢ 15 βαρουηδύυγδ) 

ῬΙΓΟΡΎΘΒΒ. ὑῃτουρ Αβι8. ϑαΠιοθ 1τὖ ὕο 580 ὕῃπϑῦ δυθυυ  ΏΘγ6 ἢΘ 
ψϑηύ, ἢ6 βανν, 8η6 ἢ6 δηηθχθα. 0 8 16, πόνου, οου]α ηοῦ 

οἰοθθ αα1ύ8 1ῃ ὉΠ6 ΟΥΙΠΘΙῪ αν. ὴ6 ϑῃᾶ οἵ 15. σϑύθοὺ 88 
ΒΙΡΏΔΙ]Ζοα οὐ ὯῚΒ ΨΥ ὕο Βϑθυΐοη, ϑιηομρ' οὔμου ὑβιηρθ, ΟΥ̓ 8 
ὩοοδαΓηΔ] 0811 [Υ̓Ότὴ ἢ18 ΠἸΘηα «γι δ, γῆ. ὈθΙηρ 806 ἰο 

ὀοιηθ 1ῃ ὑπΠ6 Ῥοαγ (ονίηρ' ὕο {86 ἴδοῦ ὑῃδὺ 6 νγὰβ 4684) βθηῦ 15 

ΒρΙτῦ ὕο νἱϑιῦ 6 ἀὴρ ἴῃ ἃ ἀἸθϑηὴ 8η ῬΙΟΡΏΘΒΘΥ ὕο ΠΤ 85 
(0]]Ο 8 : 

“Βᾳ του, Ὁ ΑἸδχϑμῃάθυ, ὕο οοῖμθ ὕο ὑπΠ8 ἃροαθ Ῥυθρϑιβα ἴῸΓ 
ὑπ 66: [ΟΥ̓ ΤΥ ἀδΥβ ἃγ6 ἢ ροΥθα οαὖ, δηα ὕπο 588]0 γϑθοϑῖγα ὑῃγ 
αἀθοῦῃ ἔγοῃῃ τὴ6 ἢϑηᾶβ οἵ ὑῃγ πϑαγϑϑοῦ δῃηα αἀθϑιθϑύ. ὅο ὑδοαῦ ἴο 

ΒδΌγίομ δηα δισϑησθ ὕὉΠη6 δῇῆβισθ οἵ ὑῇγ Κιηράοχμ." 
Ἡδυν]ηρ' ἀθ :νουθα ὑΠ15 ΤΩ ΘΘΒΔΡΌ, «ΘΥΘΙΔΙΘ ἢ νΘΏ15}6α. 

ΘΟΟῚ ΘΟ ὑῃθ Ῥυόρμθῦβ ἀθρδυΐασθ δηῃοῦῃου υἹϑιῦου ΟΘΙῺΘ ; 
Βαῦ {ῃ15 ομα ἴῃ ὑπ θοάν. Τῦ νψὰβ 8ῖβ οἷα ὑπίου Αὐἰβύου!θ, γῇὸ 

85 ὑπ6 Ὀθᾶγοι οἵ οἹὍδ 8η6 τηθϑϑδαρθθ ἔγοη ΟἸγιηρῖαθ. ΗΒ 

1 Αὐ {88 θερ!μηῖπρ οὗ {π6 Ἡδτγδύϊνθ [16 Ξ8116 γ658869 18 ρΊγΘη 1 [η6 [Ο]]ΟΥΊΏΡ' 
ψοτᾶβ, 1 Ὑ1]1 τούασῃ δου ὑσθηύν- ΟἿ γθᾶγθ. 1 ΠΟΥ ΡῸ 85 8 Οἷα χηϑῆ Ὀαΐ 

Ι 11 γϑύσσῃ γουσὴρ (τπθϑηὴρ ὑΏΘΧΘΌΥ ἈΪ6 50. ΑἸΘΧΘΠα61).᾽ 
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ΔΥΥΙν ΑΙ] 88 Δ) ΘΡΎΘΘΔὮΌΪΘ αἸΨΘΥΒΙΟΩ τότ ᾧἢ 6 ῥ᾽} α] ὉΠουρ 8 
ΘΙΌσΒΘα ὈΥ͂ ὑΠ6 ῬΙΌΡοΥ Β νιδιὺ, δα ΑἸοχϑηάθυ στοοῦθα Ὠϊτὴ νι 
γΟΥΔ] οἰ ἤαβιοι: 

“ὙΝ δἰοοίηθ, Ὁ ργθοίοιιβ. ῃϑϑά," βϑια ἢθ, ὑσγονίηρ Ὦ15. ΔΙΙΩΒ 
ΤΟ Πα 6 ῬὨ]ΟΒΟΡ ΘΙ 5. ΘΟ δπα ἰκἰβϑίηρ ἢ1πὴ Δ θοῦ οηδύθιν, 

ἦΧΜῃ0. Βῃιηθδῦ {π|κ6 (ῃη6 βη διμοηρ 81} ὑῃ6 Ηδ]]θη65 1" 

Α ἔθμαΪν ᾿ηὐθυομϑηρθ οὗ ἤθνν8 δη6 παυγϑῦνϑϑ [Ὁ] ονγθα, δηα 

ὉΠΘΙΘ 85 ᾿πποῇ ἰθαϑθηρ, Βαῦ ὑμ6 βῇϑαονν οἵ αἀθαῦῃ δἰγθϑαῦ 
αἀδυκοηθα 0ῃ6 ρ]ουυ-οσοσηθά ἢθϑα. 

Τὴ 0ῃ6 Κιπρβ Ποιιβθῃο] ἃ ὑῇπθ 8 γϑῦθ ὕνο Ὀγούμοϑιβ ᾿θποθαουβθϑ 
δὴ ΒΡγΟΠΟΊΆΒΘΒ, ΟΥ̓ ὨϑΙΩΘ: 0Π6 οὗἉ ξϑῖη νγὰ8 τηϑϑύθυ οὐ 0ΠηΠ6 Πουβ6, 

ὉΠ6 οὔμου ὀρ -Ὅθδρου ὕο ὕπ6 Κιηρ. ον τποῦμοϑυ, ῇο μδα βθθὴ 

ΠΘΙῦΠ6᾽ οἵ ὑθτὰ [ῸΥ γϑαγβ, τοῦθ ὕο ὑἤθιη γϑρθαύθαϊ!ν γριηρ' ὑΠ 61 

ἴο τϑύυση ἢοθΘ. Βαὺ ὑπ86 Κιῃρ αἰνψαγβ τοπιβθα ὧοὸ ρτϑῃῦ 
ῬΘΙΓΙΏΙΒΒΙΟη. ΤῊ1Β ΟἸΓουτηβίϑηςθ, Δ4α6α ὕο {π6 [ϑοῦ ὑμαὺ ΑἸΟΧΘΠάΟΣ 

δα Κηοοϊςζοα ὑἢ8 ορ-ὈΘΔΥΟΥ ἃ [6 ἡ ἀδγ Ὀθίουθ “1 ἃ. βὕϊοὶς 
οη {ἢΠ8 ᾿θ8α᾽ [Ὁ Ὀγθακιηρ ἃ. νϑίδ]6 ρΟὈΪοῦ, ἀγοιβθα τηποῇ 

αἸβα θούο τὼ 6 Ὀγούμουβ Ὀγθαβίβ. ΤῊΘ δισῖνα] οἵ ἃ ἔθβῇ 
Ιούον ἴτοὴ ἢομὴθ 8αθα ὑπ 6 βρᾶτκ ἴο 1ῃ68 ἴ.6]. “71ῃ6 οὐ ν 
Ἃ6ν1}] ϑηὐθγθα τηΐο ὑδθ οὰρ- ὈΘδ 5 ποαυῦ,᾿ δηα 6 γϑβϑοϊνϑὰ ἴὸ 

ῬΟΙΒΟῚ Π1Β τηϑβίθ. ΤῊΘ ρ]οῦ ἔθη βαρρονγίθυβ ϑιμοπρ' ταν οὗ 

068 σουγθ]θ18----}} οὗ ῬΠθτη ὈθΙηρ' διηοηρ' [Π6 ΚῚηρ᾿Β ἀθαγοϑύ 6 η 68, 
ΘοΙη6. οὗ 0Ὁῃ8 σΟΠΒΡΙγ ύΟΙΒ 616 δούαθϑύθα Ὁ οβίδ!ρτα, οὔμϑυβ ὉῪ 
Μ]ΟΚΘα δ 110. 1υγηρ' ἃ Ὀαηααθῦ 8 ροϊβοηθα οὰρ ψ885 οἴτϑα 

το ὑπ6 Κίηρ. Ηδθ αὐϑῆρα 1Ὁ ὑπβαβρθου ΡῚΥ δῃὰ α164. 

ΤΏ6 Βοιηϑποθ,  Ὠ1Οἢ 85 θθθὴ τοῦ σοπμαθηβρά τὲ {π6 ρον 

ΒΥΏΟΡΒΙΒ, ΘΒ. ἢ ὕηθ ΚΙηρ᾿Β ΜΨ1] δηα ὑδϑύδιηθηύ, ἢ15 ἀθϑίῃ, 

06 ἀθαῦῃ οἵὨ 815 τασγάθγου, [86 ἀθϑῦῃ οὗ [118 βίθβα Βσθρῃ Δ] α8, 

[86 ψ81]Π1ΠρΡῈ 8ηα αἀθιηϊδα οὗ ἢ18 νη Βοχδμπάγα, ὑπ6ὶν 1ο1η0 
[ὉΠ οΥϑΪ, ἃ ΒΘΙΏΟΏ, 8η6] ὑῃ6 Ἰηογ8}: “Δ ΔΏΪῪ οὗ νϑῃϊῦιθβ; 81} 18 

γΘΏΙΥ 1 

1 ΤΠ Ϊβ 15 [Π6 ΤΟΥΤῚ ὉΠ6ΘΥ ΜΨΏ1ΘῊ [ῃ8 8516 ΒΡΡΘΔΙΒ ἴῃ 86 Ἐοχηδηοθ. 



ΟσΟΗΠΑΡΤΕΒ, ΧΥΙ. 

ΒΙΕ. ΠΕΘΈΝΘΞΝ. 

ΟἸΑΒΒΊΟΑΙ, ΒΟΠΟΪΔΥΒ. 8.6 [ϑι118} ἢ ὕῃ6 Ὀθϑαύα] οἷα ταν ἢ 8 
1π Ψ ΒΙΘΙ ὑῃ 6 ΟΥἹΡΊΩ οὗ οογύϑιμ ΟΙΓΑΒ 15 ὑσϑοθα ὕο ἃ ὑγσϑηβῆραχα 0 
Ὀτουρῃῦ δθοαῦ ὈΥ ὕμο αἰγθοῦ ἃρθῃοΥ οἵ ὑῃ6 ροάβ. Τὴθ [8Δ00[65 οἵ 
ῬΒη]οιλοΪα δηᾶα Ῥτιοοπθ, οὗ Τύγβ δἂπὰ Τϑύθυβ, 8η6 οὗ [ΥΧ 816 

ἔτ65}} ἢ ΘΥΘΙῪ ϑυπαθηῦ 5 ΠΟΙΌΣ. 0111 ΠΊΟΥΤΘ 80 15 Ῥ υ808 [Π6 
τηθίθιουρῃοβὶβ οἵ Ηϑίογοῃ, ψιΐθ οἵ ουχ, Κιπρ' οὗ ΤΉ ΘΕβαΙΥ, ΠΟ, 

ἴῃ ὑῃ6 ψοταβ οὗ ὕη6 ροθύ, “Πιθηρ ΔΙοηρ ὑπμ6 τοῦ κὺ τἱᾶρθβ Οἢ 
ὑπ6 ϑῆοτθ οὗ {π6 868 ΒΙΠρ8 Π6 ΙΓ μ] Ιηὐὔϊνα αν, ΘΥΘῚ Ἰατηθηὔιηρ' [ἢ 6 
Ιοββ οὐ Ὦθὺ βρουβϑ." 

ΘΘΥΟΥΘΙ ΠΠ]ΟΙΘ ΟΥ̓ῺΑΪ685. Οἰοβθ Ρ8.8116]18. ὕο ὑμῖὶ8 ἰαρϑῃά.-. -ἀὰθ 

ΘΙΌΠΘΥ ο βγγνιναὶ ΟΥ̓ 0 γουινϑὶ-- -οχιϑὺ δὖὺ Π6 ῥγοϑθηῦ ἀδὺ 1ῃ 
Μδοθαοῃλϑ. 

ΕἸγβῦὺ ἃιηοηρ ὕῇθ τϑηΐζβ ὑῃ6 σψ]θ] γ- ον βύουυ οἵ [ῃ6 

συοῆ (γκυών), ὃ ὈΙΤα, ΜὨΙΟΝ, 50 ἴδ. ἃ5. 1 οοὐ]ὰ Δ θη 1 10, ΒΘΘΠῚ8Β 

ἴο ὍΘ ἃ βρ60168 οὗ ΡΙονθυ. 

Ι. 76 ἄγον. 

(γοηι ϑαίονσα απαὰὶ Θ'ΘΥΤ68.) 

ΤΏΘΓΘ ᾿᾿νθὰ ποθ ὕψο ὑχούμρϑιβ, γο ΨΘΥΘ ΥΘΙῪ 168] οὰ8. οὗ 
Θϑ ἢ οὔμθυ δΔη4 γγϑῦθ σοηδύϑ Ὁ] Υ ασδΥγθ ηρ. ΤΏΘΥ Ὠϑαά ἃ τλούμου 

ΜΏΟ0 88 ΜΟηὐὺ ὕο 580 ὕο ὑῇθι: 

““ὍὯο ποῦ ΨΥΔΠΗΡΊ1Θ,2 ΤΩΥ͂ ὈΟΥΒ, 4ο ηοῦ ΨΓΒΏΡ16 86 αυδ76], ΟΥ̓ 

Ἡράνϑη 011} θ6 στούῃ ἃρϑιηδῦ γοῦ, δηα γοὰ 58}.8}} Ὀ6 ραιύθα.; 

1 Ἐν, 1᾽ΡἈ. ἴπ Ται». 1089 [0]]. 

3 μὴν τρώγεστε, Ἰἰΐ. ““ἀο ποί Θαύ Θ40ἢ ΟΥ̓ ΒΟΥ ἃρ.᾽ 
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Βυαὺ ὑπ6 γουῦῃβ νου ποῦ [|ἰϑύθῃ ἴο 61 Ῥᾶυθηῦ δ ΨΊΒΘ 

σουη5615, δπα δὖὺ Ἰαϑὺ Ηθανθῃ ναχϑα ψγοίῃ δηα οδυτθα ο ΟΠ6 

οὗ ὑῆθια. Τῆθη (μ8 οὔμον ψορὺ Ὀϊ οΥν, ἃμα ἴῃ 15 ρτιϑῦ δπα 
ΤΟΙΊΟΙΒΘ ρτδγοα ο (ἀοα ἤο ρσῖνθ τὰ ΜΊΏΡΒ, ὑμαύ 6 ᾿η]σηὐ ΗὟ ἴῃ 
χαθϑῦ οὐ 815. Ὀσοῦμθγυ, Οοά 1η ΗΒ ΤΏΘΓΟΥ ἤθδγα [ἢ6 ῬΓΔΥΘΥ δά 
ἰὐϑιηβίουσηθα ὑἢ6 ρϑῃϊθηῦ γουθῃ Ἰηἴο ἃ ΟὝΎΟΘΗ. 

ΤῊ ρραβϑϑηΐβ τηὐουργοὺ ὅθ ὈμᾺ 5. τπουγηβα! πούθ σψοπ! 
σψον! 856 Δπίομ  Απίοῃ οὐ Οἵοῃ ! Οἴου ! (ΑἸ δηϑη ἔοστα οὗ 

99} )}---ηῆθ ἀδραγίθα Ὀγούμου ΒΒ ϑιηθ---8ηα πηϑίηύαιη ὑμαῦ 1ὖ 
Ἰούὺβ [811 Ὁγεθ ἀτοὸρβ οἵ ὈΪοοα ἴγομλ 105 ὈΘακ ΘΝ ΥῪ ὕὑϊτηθ 1τῦ ο8|1}8. 

ΝΥ ούμοσ 6 δἱορϑὰ Ὀ]θθαϊηρ' 15 ἃ γΘυΔ] ]ΒΟΘΉ66 οὗ ῬὨΙΠ])ΟΙΏ 685 

ΤοηρῸ 6 οαὖ ΟΥ̓ ὈΥ ΘΥΘΌΒ, 10 15 ἸΤΡΟΒΒΙ 16 ὕο 580 ΜΙ ΟΘυ δ! ὐΥ. 
Βουη ματα Βοθ πη 1 σοι ρᾶγ 85 ὉΠ6 ἤϑιὴ8 οἵ ὅΠ6 διτὰ (ὁ γκιών, 

ΟἹ γκιώνης) ΜΙ ὑμ6 ΑἸ δηΙδῃ [ΌΓηὶ (γ)οννέ ΟΥ γ7ον)} δα γϑίβυβ ὕο 
ΗἩδΒη 5 Τα] 652 [Ὁ δὴ ΑἸ ϑηϊθη ρᾶγ8}16], ἴῃ 10 ἢ ἢ σγοη δηα 
Π6 οὕοῖκοο 8.6 ἀθβου θα 858 Ὀγοῦῃθι" δηα 5ιϑύθσ. Ηβ 8]580 αυοίρβ 
ΟΔΥ ΔΎ  Ο᾽Β ϑοοοαηὖὺ οἵ ἃ δοαύπογῃ αὐτοῖς ἰθρθηα ἃρδουαὺ ἃ Ὀϊγὰ 
68116α κυρά. 

“ΤῊ δῦ Ὀϊγὰ δα οὔοθ Ὀθθὴ ἃ οϑῃ, 0, ἀθρεινρα οἵ 8]]} 

ὮΙ Κιίπατθα ὈΥ βοιὴθ ργϑϑῦ οδϑ᾽ιηϊῦν, Γσθα ὕο ἃ ΒΟ 10 7Ὺ τηοὰῃ- 
ὕδ1}) ὕο ὮΘΥΥΔ1] ΔΘ [ο55, δα σοη 84 οἡ ὉΠ 6 Βατηχημῦ ἰογὺν ἄδΥβ, 
γϑρθδίϊηρ τη ᾧΠ6 586 τηοποίοην οὗ ρυίθῦ ὑ8μ8 ἰδιηθηθδύϊοῃ οὐ {ἢ 6 
σου “ΑἸ τὴ6 ; 81} 116 1᾿ {1}} αὖ 0Π68 ΘΧρίγϑθιοη οὐ ὑπαῦ ροιϊοα 
58η6 νγὰ8 οὀὔδηρρα ὈΥ ριύνιηρ ΡῬΙΟνΙάθηο6 1Ἰηὔο 8 Ὀ116.᾽ 

ΤῊΘ βϑηθ Ἰηαυβίγουβ ΟΟἸθοῦου τϑίθιβ ὅο Νονύοῃ (Ὁ ἃ 

ΒΙΠΊΙΆΥ ΒΌΟΥΥ: “Τὴ6 οὐ αἀΔΥ ψ Ὥραγα 8. ὈΙγὰ αὐὐουϊηρ ἃ 
Ῥἰδιηὐϊνα πούίρ, ο ψ ]Οἢ δηούμου διγα γθβροπᾶρθα, θη Μϑῃθ- 
τηϑῦ Ομϊδοῦχ (810) Ὠθαγὰ ὑἢ15 ποῦθβ, ἢ6 ὕ0]ἃ4 8 νι 51Π1ρ0]6 

ΘΔΙ δύῃ 685 ὑπδῦ Οἤ06 ὍΡΟΙ ἃ ὑϊπ6 ἃ Ὀγοῦμου μα βιβῦθυ ὑβηα ρα 
{Π61} ἤσοοϊζα ὑοροίῃθυ. Τῃὴ6 βῇῆθθρ βύγαγϑα, ὑῃ6 βῃβρῃογάθϑθβ 

ΘΏΘΘΥΘα οἢ 1ῃ Βθδγοῦ οὗ ὑβϑπι, {1}] αὖ ἰαϑῦ, Θχ ϑυδίθα Ὀγ ἔδίριιθ 

ΘΏα ΒΟΥΤΟΥ͂Σ, 58ὴ6 8Πα ΠΟΥ ὈΤΟΙΠΘΥ ΓΘ ομϑηρθα το ἃ δ οὗ 
θιγᾶβ, ψῇο ρῸ τϑρθδύϊῃρ' ὑῃ8 βϑῆηθ 5884 ποΐθϑ. ΤῈ6 ἔδϑιμα]θ Ὀιγά 
ΒθΎ5: ᾿πμσιηιίαγε σῳθυιγανανηνι--- δνθ γοὰ 566 ΤΑΥ͂ ΒΠΘ66Ρ Τ᾽ 

1 αγίεοι. Μᾶγομοη, δάσο ὠπὰ οϊμδίϊθαογ, τι. ὃ. Ὅογ Ἄοροὶ Οακιόμ, ρΡρ. 

24]. 8. 

2 Μάγονεη, Νο. 1θρ4. 

3 Οδυπάτνομ, Ποηνηϊβοθησοβ ΟΥ Αἰμοη5 απᾶ ἐΐο ογεα, Ὁ. 111. 
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ὕο ΜΏΙΟΝ ΠΟΥ τηϑῦθ ΤΘΡΙ165: “(ΟΟἠθιγηιθαινηι---1 Ὦδνθ ποῦ Β66ῃ 
Ὁ οχη "1 

ΤΏ “ Ὀγούμοι δηα βιβύθυ  γϑύϑιοῃ 15 ομυδούθυιϑυιοα! ]ν Μοθδπι- 

χηϑθάδῃ. Βαὺ ψιῦῃ ῃ6 αποϑϑὺ ἴου Ἰοϑῦ Βῆ6 6} δύ Ὀ6 σορδιθα 
ὑῃ 6 [ο]]οσσιηρ Μϑδοθαομίδη ἰθρθηα. 

1. 1724 εορ-ιυϊξέ απαὰὶ ἐΐε ϑογοροΪ,-ουὐί. 

(ὐγοην ΘΘΥΥ68.) 

ἜΠΘΓΘ ΘΓ ΟΠ66 ὕνγο Ὀτγούῃμουβ, ὑῃ6 δ θὲ οδἹ]δὰ Μοίγο (μου 

ἴοσ ϑιηθίγαβ), δ8ηα 6 γουηροῚ Οθοῦρο. ΤΏΘΥ σουθ Ὠοῦβο- 
6816 γ8 ὈΥ ἰχᾶαθ. Οπ6 αδῪ ὕπθυθ οδηλθ ὕο ὕθπι ἃ ΒΌΓΘΏΡΘΥ 0 
ΜΙΒΏΘα ἴο Ῥυγοθδβθ οἱρῃῦ ἤοῖβθθ. Μοίτο βϑηῦ Ὦ18 γΟΌΠΡΘΓ 
Ὀτγούμοσ ὑο ἐθύοῃ ὑβθη. (Ἃἀθοῦρὸ οϑίὴρ ὑϑοὶς ψιὺ βθνθὴ ὨΟΥΙΒΘΒ, 

Ὀθβιάθα [86 οὔθ οὔ ΜὨΙοῆ ἢ6 ψὰβ τἱαηρ. Μοῦτο, 0 νγὰβ ποῦ 
ΤΟΙΊ ΔΙ ΚΘ Ὁ]6 [ῸΓ ΟἸΘνΘΙΏΘ58, οοσηὐθα ΟὨΪΥ βονθη, νι ουαὺ ὑδἰηρ 

Ιηὔο δοοοιῃηῦ 8 οὔθ οὔ ΨΥ ΏΙΟΙ ἢ15 Ὀγούμον τοάθ. ὅὸ 6 βδιὰ 
ἴο δ1γη: 

“(Ὁ Ὀ86Κ δπὰ ἢπα ὑπθ μοῦβθ γουΐνα ἰοβύ." 
(ὐθοῦρο, 0 ϑΡρϑιθὐ γῶ8 8ἃ5 Οοἰθυθν δὲ 815 Ὀγούμου, ψϑαῦὺ 

ΘΥΘΥ δα βροηῦὺ ὑῃθ ψ016 ἀδΥ Ἰοοκίηρ [ῸΥΓ ὕΠ6 τηἸββηρ ΠΟΙΒΘ, 
νυιὐῃπουῦ ἴῸΓ ἃ τηοτηθηῦ τοἢθούηρ' ὑῃδὺ ἢ6 νγὰβ βιυὐ]ηρ' ΟἹ 105 Ὀ8οκ. 

Ιῃὴ ὑῃῇ8 δυθῃϊηρ ἢ6 τούσσηθα ποθ θιωρίυ- ϑηαθα. ἨἯΐ9 
Ὀτγούμου οϑ]]θα ὑο διμὰ ἔγογῃ δἴϑυ: 

“ΒΜ, ὐβουρο, ἢν γοὰ ἰοαπα ὑΠ6 ἤοῦθο 7 
ΤῊ6 γουῃ τρ]16α: 

“Νρ, 1 ᾶγθ ἰουπα πὸ Πουβο!" 

ΤΠΘυθαρου Νίοίσο ἰοῦ 18 ὕθίωρϑι δῃα 5160} [18 Ὀστούμου. 
Ηδ αϊὰ ποὺ τ6811Ζ86 Ὠ1Β τηϊϑύδικθ ατὉ}} ὑῃ6 ἰαύθου. πδα [8]]6ὰ οἱ 

0.6 ὨΟΓΒΘ᾿Β. Ὀ801Κ 8ηα ἸΘῪ 501}} ΡΟΩ {Π6 σχγοιηα. 1ὴ 18 ἀθϑρϑιγ 
Μοίτο οδ]]θα οὐ οα ὑο οἤϑηρθ ἢϊ ᾿ηὔο ἃ Ὀϊγτα. Ηδ τνᾶβ ὑγϑῃβ- 

ἔοσηθα ᾿ηὔο ἃ ρθθ- ψιῦ, 8Πα ΟΥ̓́Θ 81ὴ06 ΟΙἹΘΒΘ: οοίξ ροοίξ 

ὑμαῦ 15 “ΤΥ ΒΕΙΘ 18 ᾿ὑ7 ψΏΘΥΘ 15 1ὑ7᾽ (ποῦ το; ποῦ το;). Τὸ 
ΜΓ Ώ1Οἢ 15 ὈτούΠΘΥ, σὴ0 νγὰβ ὑχτηθα 1τηὖο ἃ ΒΟ ΘΘΟ ἢ -ΟΥ], ΓΘΡ]165 1 

ΔΏρ ΙΒ. “ ΑὮ ! δὴ 12 

1 Νονίοῃ, Τγαυεῖς απὰ Πίβοουεγίεδ ἔπ ἐπ6 1, ευαπΐ, τι. Ὁ. 268. 

2 ΟΡ. “16 ομαί- δαδηΐ, 16 σοποοα οὖ 18 μαρΡΡε,᾽ α. ἀϑογρϑδκὶβ οὐ μέοῃ Ῥιπθδὰ 

1.6 Τοϊπ- Ποῦ ἀό 1,.686808, ῬΡ. 387---8, 
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Α ὑῃιγὰ βϑύουυ ϑιῃ οαγ]ηρ'. ἃ Β11Ὼ118 1 ἰᾶ68, αὖ ῬΟΒΒΘΒΒΙΏΡ' ἃ 
ΠΔΟΓΘ. ΤΟΙΏΔΗΝΙΟ Ἰηὐθγθϑῦ, 15 Ὅ.6 ομθ ὑοϊὰ δροαῦ ὕπ6 στηρ-αονθ 

(δεκοχτοῦρα) 

11. 7.6 Πἰὐηγ-αουο." 

(γονυ ΘΟΥΥ 68.) 

Τὺ 15 βϑ14 ὑῃαῦ 0ῃ18 σοηύϊθ δηα δῇβρουοπειθ διττὰ γᾶ ὁΠ06 ἃ 
γοΌηρ' Π]ΘΙΤΙΘα ΟΠΊ8η, 0. νγᾶϑ ρϑβϑιοηϑῦθὶΥ ἔοπα οἵ Κηϊδθμηρ, 

5η6 δα ἃ ψιοῖκοα ο]α νγοιηϑη ἰὸν 8. πηοῦμθ.-Ἰη-ἰανῦ, 0 ΔΙ ΘΥΒ 
Βουρὐ οΥ Ἰηνθηΐθα ρῥγούοχὺβ [Ὁ βοο] ἀϊηρ δηα Ὀθαίμηρ' Ὦ6Γ. ΟἿΘ 
αδν, δθθ δν]ηρ' τα] ὑγθαῖθα ΠΥ 88 ἀβυ8], Βὴ6 ψϑηὺ οαὖ ἴο Ἀ8Υ 
608115, δὰ Ἰοὺ ἤν ἀδαρῃύθι-"-ἰδὺγ ὕ0 τη }κ6 Ὀγοδά. ΤῈ ᾿αὐΐου 

Κηρδαάβα δη Ὀδκρὰ ὑῃθ Ὀγθδά---ϑιρηῦθθη ἰοᾶνθθ ἴῃ 8|}}---δ)ὴά 
ὕῃ θη βαῦ ἀόνῃ ὕο ἢ6 1 ἰϑνουτὶῦύθ οοοαραύοη. Τὴ οἱα σψουηϑῃ ΘᾺ 

ἢ6Υ γϑύσσῃ βουὴ ἰοαηα ον αἰ πρ' ἃπα Ὀθρϑῃ 0 ἀρ τι ΠΟΥ, 
ΒΥ] Ώρ' ὑμαῦ ὑμθυθ 66 ΟὨΪΥ βονυθηΐθθῃ ἰοᾶνθϑ 8πα {πᾶὺ 8ὴ6 δὰ 
ϑύοίθῃ ὁθ6. Τὴ Ῥοοῦ ΟἹ] ργοίθϑῦθα ὑμδαῦ ὑμθγθ 6 οδἱρῃίθθη. 
Βαὺ ὑπ8 οἴμοι, ψῇῆο οου]Ἱὰ ποὺ Ὀθδὺ σοπύγϑαϊούοη, ΟΥΘ ΦΗΡΎΥ 
8η6 Ὀορϑη ἴο Ὀθδὺ Ποὺ σαύ ]οβϑὶν. ΤῊὴΘ οἽΓ], ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 8016 ὕο 
ΒᾺ ὈγηΙὖ ὕο 0818 1] αϑῦι66, υθβοαρῦ οα ὑμαῦ 58ὴ6 τηϊρῦ Ὀ6 ὑγϑ8- 
ἰουιηθα Ἰηΐύο ἃ ὑιτὰ 8πα ὑμ8 θϑοϑρθ ἴγτοῖὴ 6 οὔὰθὶ ὑγγϑηῦ β 

οἸαύοῃθβ. Ηδθι ῬΥΆΨΘΙ νγἂϑ ΘΏΒΘΓΘα ἅμα 5.6 Βα θην ὈΘοϑ.6 
ὃ Υἱησ- αονθ. Φ'Π6. 501}} ριούθδίβ β8]γΥ ὑῃδὺ ὑῃθ6 ἰοᾶνθβ Ψ6ΓΘ 
οἰσῃύθθῃ ὉΥ͂ ουγίηρ Ζ)θοοοίμἐο ! ἀθοοσδίο ! (δεκοχτώ), ΘμοΘ ΠΟΥ 
Ὠδη16 αθοοοϊύνγα, δὰ ὕο Ὁ815 αἀδὺ γϑῦϑιηβ ὑμ6 οἰγοῦ δ αἀδγκ 

τΔΥΚΙηρ' οἰ Ὁ οἢ. ΠΘΡ Ὡροῖς Ὀν ὑη8 ὑῃγθϑα ψὨϊοἢ 8ὴ6 ἢδα τουμῃα 1, 
γ᾽ 8116 Κηϊυηρ, ἂὺ Ὁῃ6 πηοϊηθηῦ οἵ 6. ΘἤδηρΘ. 

ΤΉΘβ6 αυδὶηὺ ἰδῖθβ, 50 []}} οἵ β 016 βυιηραῦῃν σι {ῃ8 
ἰϑαύῃμογσθα ογοδύασοβ ἴο σοῦ ἤθη ῬΒΒΒΙΟΩΒ ἃἂηα Ὠστηϑῃ 
ἴΘ6] ΡΒ 8.6 ὨΔΙΥΘΙΥ ΘΒΟΥΙΘα, πη ὉΠ61} σου θυ ρα 5. 1 ΒΘΥΘΥΔΙ 

γχων 10 ἸΟΙΚΟΒΟΟΙΊΘΒ, ΠΙΘΉ, ΠΟΨΘΥ͂ΘΙ, ΔΓΘ ΤΩΟΒΌΙΥ ΘΟΠΟΘΙνΘα 1 ἃ 

ΓΘΙΙΡΊΟΙΒ Βρ1110. ΤῊΘ ριύθοιιβ ΟΥΥ οἵ 6 ρθϑ- τὺ 88 βαρροβῦθα 
ἴο ὕῃ6 Βιυβδιδῃ ρραβϑηῦ ὑπ πούϊοῃ ὑμϑὺ 1ὖ 15 ὈΘρΡΊΠρ [ῸΓ ψαῦθι 

1 ΤῺ] βίουυ 885 [01 ἴο τὴ ὉΥ Μ. Ἠογσγοϊορδβ, [μ6 ὑῃθο]ορίθ8] τηϑϑίοσ αὖ 06 

Ομ ϑϑιῦση οὗ ΞΘΥΥΘΒ, ͵ῸῺΟ 15 ἃ ἡϑύϊνα οἵ ἀϑὶδ Μίημου. Βαΐ, 85 1 Ὠθδσα ἰΐ ἴῃ 

Μϑορθάοηϊα δα δα ΠῸ Θυ 6 η06 δύ 1Ὁ 15 ποὺ ΚΠΟΜῊ ἴῃ {μϑὺ ῬΓΟΥΙΏΟΘ, 1 γθηθαΣΘ 

ἴο ᾿ποϊαᾶθ 1 ἴῃ [6 ργοϑϑηύ οο]] οί. 
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(φθοξ, “ἴο αὐἸηϊκ ᾽), δμα ἃ ρίουβ ἰθρθῃαὰ 88 Ὀθθὴ Ἰηγϑηΐθα ἴο 
ϑοσοιηῦ [Ὁ 105 ὑδμιτϑθῦ: 1 15 ἃ ρυμπιβῃηχθηῦ ἴου ὕπμ6 Ὀιγα 8. α18- 

ΟὈθαΐθποθ ἴο {86 Το 5 Ὀθμθϑὺ ἰο διὰ τὰ ὑῃ8 ογθαύϊοη οἵ ὑπθ 
568,85, ΤΊΨΘΥΒ, δηα Ἰαΐζοθ οὗ ὑπ6 βραυΐῃῆ. ΤῊΘ βρδύσουν ΒΒ ΘὨΙΓΡΙΏΡ' 15 

ΘΧΡΙϑΙμθα 85 ὦ! ὦ! οὐ “ΗΠ (νἱΖ. Ομ γιβῦ) 15. ᾿νιπρ ! Ηθ 15 
᾿ν]ηρ "Ὁ ὑμ5 ὉΤρΊπρ οἡ ΗΒ ὑουτηθηύοῦβ ὕο ἔγθΒἢ οὐ] 0168; Ὀαΐ 

006 5] ]ονν, ψιῦ ΟρΡροβιῦθ τηὐθηῦ, οΥἹθα : ἔὔηιθν !} {7ηιθν } “ ΗΘ 15 

α686 ! Ηθ 15 ἀθδα 1". Τ᾿ Ἀργθίογθ 1Ὁ 15 ὑμαῦ ὕο Κ|}} ἃ ϑψδ]ονν 15 8 
510), 8δηα {ῃδῦὺ 105 ἡδὺ ὈΓΙΏΡΒ σοοα ἰαοἰκ ἰο 8 Ὠουβθ.᾽ 

1 Ῥαδ]βίοι, ᾿ἰιμδϑίαη οἰ ̓ -Ταΐε5, ῬΡ. 881---8852, ΤῊ Τηαϊδηβ οἱ Αὐρθσῖοδ ἤδν 

8150 οοῃβίγποα [86 ποίθβ οὗ Ὀιχᾶβ, τ [ὴ6 χορ 84 {86 ἐοχαλ, πο Ὠμπγήϑ 

Ιδηρύδρο, 566 Μοηιοῖγβ ΟἹ {π6 Απιογίσαη Εοὶπ- ΠΟΥ ϑοοίείψ, ΝΟ]. ντι. Ὁ. ὅ8. 



ΟΗΑΡΤΕΒΗΕ ΧΥἹ!. 

ΜΙΒΟΒΑ ΝΈΕΟΤΙΒ. ΝΟΤΈΝ, 

Α 2ω»-ἰγαυοίϊοα (ὐαηι6. 

ΟΝῈ οὗ 86 ϑδνουτσιῦθ ραβύϊηγθβ οἵ ὕὉῃ6 Μϑοθαοῃίδη ῬθδβϑηΐυΥ 
15. 88 σϑῖὴθ ωονῃ ὃν ὑπῃ6 πϑιθ οὗ “Τὴ6 Μοούμρ οἵ ΤΏΓΘΘ 
Ποδαβ᾽ (τὸ τριόδι). Τῦ 15 Ἰἀθη θοαὶ πὶ ον ΝΊηθ Μϑη ΒΒ ΜΟΥΤῚΒ 
ΘΏ 18 Ρ]α θα τῇ 086 [ὉΠ] ΙῺρ ἸΒΏΠΟΙ, Α αἸδρυϑηι ΘΟΠΒΙΒΌΙΗρ; 
οὗ ἐῆγϑθ βαϊᾶγθβ, ομθ σι ῖπ ὑμ6 οὔμον, 15 ἀσασσῃ ψἹ 8. ῬΡΙΘ 66. οὗ 

ΟΠ ΒΙς οὐ ομδυοοδὶ ἀρὸι ἃ ἢδὺ βυτγίαοθ, ὃ βῦομϑ Οὐ Ὀοδγὰ οὐ ὑδῸ]6, 

85. ὍΠ6 οᾶθ86 ἸΏ8.ὺ θ6. ΤῊΘ βαυϑιθδ 8Υ6 1ο1η6α ψι ἢ ἰ1η65 ΟἀΥ̓ΆΜῺ 
ΘΟΥΟΒ5. ΠΌΤΩ ὑῃ6 τη144]6 οὗἩ ὉΠ 6 ̓πηθὺ ἴἤο 06 τη]46]6 οἵ 16 οὐὔον 

51465 (ρ΄. 1) ἀπ Βοχῃθθτηθβ 1} αἸΔΡΌΠ4]8 ἃ5. Μ06}} (Πρ. 2). 

ΕἸ. 1. ΕἸρ, 2. 

ΤῊΘ Ὀδύ016- 614 [8 ρῬγθραγθά, θοῦ οἵ ὑπ ὕννο οοχη δαύδῃηϊβ 
15. ΔΙΙΩΘα ΜΙ Ὠΐη6 ῬΘΌΌΙΘΒ, θΘδη8, ΡΥΆ1η8, 50ΊΟΚΒ, Ὀ105 οὗἨ ῬϑΡΘΓ 

ΟΥ Μ Βδὺ ποὺ, οὗ 8 οοἴουν αἸογθηῦ ἔσοσῃ ὑμαῦ οἵ ὑ8 6 ῬΙΊθοθβ οἵ Ὠ15 
ορρομθηύ. Τὴ θά 15 ἀθοι θα ὈΥ δὴ ἃρρθδὶ ἴο οῆδμοθ. ΤῊ]15 
15 406 1ῃ. Οη6 ΟΥ̓ [6 οΟὔΠΟΥ οἵ βϑθνϑυὰ] ψᾶνβ. Βχϑὺ ὈΥ τηθϑηβ οὗ 
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ὕ86 ἴϑ:.1}18 0 οὐαὶ ΟΥ̓ θυθη 7 (μονὰ ἢ ζυγά;) Νοχῖῦ, ὈΥ Θομοθδ]ηρ' 

ὃ 5118} οὐ]θοῦ ἴῇ οὔθ ἤδῃαὰ δηὰ ὕῃθῃ ραύϊηρ' Π6 απθϑίιοη: 

σμοῖοο οὐ ωϊπα ἢ (κοῦκκος ἢ ἄνεμος ;), οαοίκοο τορυθβθηθηρ' [868 
ἤϑὺ ψ οἢ οοηὕϑιηβ ὕἢ 6 οὈ]θού, δα ψιπα ὑπ οὔμοσυ. ΤΙγαϊγ, ὈΥ 
σγθυθ!ηρ' οη6 5146 οὗ ἃ Βῃη61Ὰ οἵ ρούΐοευ δηα ὑῃτονψιηρ 1 ἊΡ πο 
ὑπο 81... Βοίοτγϑ τὖῦ ἢδ5 οοιηθ ὕο 6 σγυοιηα ὑΠ6 ααθβύϊοῃ 8,7) ΟΥ̓ 

γαῖη 7 (ἥλιος ἢ βροχή ;) 15 δΒκθα, ϑὰπ Ὀοίηρ᾽ ὉΠ 6 ανγ, δηα τϑ]ῃ 

ὕπο νοῦ 8166, [ιϑβῦϊγ, ὈΥ ὑοββιηρ ὉΡ 8 οοἷὴ ἃπα δβϑκιηρ 186 

Οτϑοὶς θαυϊγαὶθπῦ οὗ οὐν ἠθαάδ οΥ' ἑαϊί8 7 (τουρᾶς ἢ γράμματα, 
ζ.6. Ἰγαρθυῖδὶ ΟἸΡΠΘΙ οὐ ἰθυύθυβ 2). 

ΤῊΘ ΨΊΏΠΘΙ ΟΡΘΏΒ. ὕῃθ οϑιηραὶρ ὈΥ ρἰδηίηρ ἀν οη6 οὗ 
ΠΙΒ ῬΙΘΟΘΒ. δὖῦ βοῖὴθ ροϊὴηῦ οἵ 1ηὐθυβθοῦιοη, δηα 15 [Ὁ] ον ὈῪ 

Ὦ18 Ορροηθηῦύ. ΤῊ15 15 ἀἄοῃ ὈΥ ὑῃῇθ ὕνο ρ΄δυϑθιβ δὑθγηδίθὶ ν 

Ὁ}11] 8} {Π6 ῬΊθοθϑ ἃγ6 ρίδοθα. Τὴθ πα ὑοναγὰβ Ψ Ὠιοῇ ϑϑοὶ οὗ 
ὈΠΘΙῺ ΒΓΙΥΘΒ 15 ὕὅο σοῦ ὑῆγ66 ῬΊθο6Β ἴἢ ἃ το --οῦο τηᾶῖτα ἃ 010 

(νὰ κάνῃ τριόδι)---ϑιχὰ ὕο ργθυθηῦ ἢ15 ϑανθυβαυῪ ἔγοση αὐΐϑι]ηρ᾽ 
06 βϑᾶὴθ δὰ. θη 411] ὕῃ6 Ῥίθοθβ ἅγθ αἀἰβροβϑα οἵ, 60 816 
τη ον θα, 076 ΡΙδοθ δῦ ἃ {1Ππη6, ΟΥ̓ ὕυΓη5, ΜΙ ὕΠ 6 βϑιηθ οδ]θοῦ ἴῃ 
γι. Ηθ ψπὺ 88 τηϑᾶθ ἃ {10 15 δῃὐ ϊθα ὕο οπθ οὗ ἢ15 
ΟΡΡΟΠΘΗὔ 5 ΡΙΘοθθ. Τὴ ΒΌγαρρΊ]Θ ρΡὍΘΒ. οἡ ΜΙ γϑΥΥ Ωρ Τογὔι! ἢ 6 
Π01] οη6 οὗ ὕῃ6 οοτηθδύδηίβ 15 ἰϑῦθ τὺ ΟΕΪῪ ὕγοὸ ΡΙθοθθ. ΤΉΏρη 

10:6 Ὀδϑύν8 15 Ἰοϑῦ δῃα ψοῃ. 
ΤῊΘ ρΆ1η6, 85 ΤηΘῪ 6 1Π]8ΔΡΊΠΘα, ΟἼΥΘΒ ΒΟΟΡ6 [ῸΓ σΟὨΒΙάΘΥΘΌΪ6 

ΑἸΒΡΙΔΥ͂ οἵ βύγδίθροτοδὶ 51(1}} ἢ τη ὕμ6 ρῥ᾽ϑοίῃρ' ἃηα 1ῃ ὉΠ68 τηονϊηρ 
οἵ ὉΠ6 ΡΙθοθβ. ΒΥ ἃ 76] ο1 05 ΘΠΟΙ66 οὗ οαρύϊνοϑ ὉΠ68 ΨΊΠΠΘΙ οϑῃ 

ΤΘΉΘΘΙ Ὦ1Β ΘΏΘΙΩΥ 6] ρ]6θθ5. Τῇ ἀθοῖβινθ δανδηύαρθ, δη [ῃ6 
026 8ὺ ΜὨΙΟῆ Ὀοίἢ 5164605 81η}, 15 ὕμθ θϑῦϑ Π ϑῃτηθηῦ οἵ τι δὺ 15 

ὑΘ ΠΏ] 08} Ὺ Κηονι 88 ἃ “ ἀοιδ]α ἀοογ᾽ (δίπορτο), ὑμδὺ 15, ὕψο 

ἘΧ105,. Υ Ὠ1Οἢ οδῃ ὈΘ τηϑηδροα ὈΥ͂ ΤηουἹηρ ΟΠ6 ὈΙ666 0 8ἃπα ἴτο; 
“ ΟΡΘΏΪΠρ᾽ ᾿ 026 8ἃηα “οἸοβίηρ" 0ὉΠ6 ΟΥΠΘΥ βιτηα]δηθοῦβὶγ. ΉΘη 

{815 δανϑηΐδρθ 15 Βθουγθα ὑἢ6 νἹΟῦΟΥΥ 15 ἃ [ΟΓΘΡΌΠΘ ΘΟΠΟΙΒΙΟΗ. 
ΤῊ ρϑηηθ 15 δ’δο Ῥορυϊθῦ ἴῃ δοαίῃουῃ αὐθθοθ. Τῦβ ϑιὴθ 

ΒΘΘΙΩΒ ὅο ροϊηῦ ὕο δ δηθααιῦν οἵ 108 οΥἹρΊη,. ὑπΠοὰρ Θυ]άθηοθ 
οὗ τ θθίηρ Κῆόν 1Π ΟἰδΕΒΊΟδ] ὕΠΠ.65 15 1 ηρ. ΑἹ ΘΘΒΘΉΨ18}Υ 

ΒΙΠΏ1]81,, ὑπΠΟΌΡ ἢ ΒΙΠΊΡ]ΘΥ ρϑιηθ, ποονθῦ, 85 Κη ο ὕΠΠ6 ΒΟΙΆΒΏΒ. 
ΤῊΘ Ταύτῃ ἴΌγπὶ ΘοΥϑροηαθα ὕο οὐὐ ΒΠ]Ἰχαθθύμϑη ΝΊΠ6- 0168, 

1 φριόδι(ον) 18 ποΐ υϑοὰ 1η Μοάθγη ΟὙΘΘΚ ϑχοθρύ ἴῃ υϑίθγθῃοθ ἴο [Π6 ρϑῖηθ, Π6 

ΟΤΟΙΏΔΥΥ ϑῺ6 ΤΟΥ ἃ τπθούζηρ ΟἹ Τῆγδο γοαάδ Ὀθὶὴρ τρίστρατο. 



“ϊδοο[.ἀρῆοοι8 (Νοῖοβ 9297 

8π4 Μὰβ ρμίαγοα σι ὕπτθα ᾿πϑύθϑδα οἵ ἀπ ρϑῦθϊθθ. ΤΠ6. 
Ῥοϊηῦ, ΠΟΥ υ 6 1658, νγ88 ὕΠ 6 5816: “ὍὉ0 ΤΩΡΘ ΟΠΘ᾽᾿Β ΡΘΌ]6Β ἴῃ ἃ 

ΘΟὨ ΙΠαοὰβ [1η6.᾽} 
ΛΚ τηοϑῦ ρορυ]δι βρογῦβ ὑπ 6 Τγιοατλ ἴῃ δυο 8. ΓΟΥΤΏΒ, ΤΟΥΘ 

ΟΥ ἰ685 ἀδνϑὶορϑά, 88 βϑρϑα τϑῃῦ δηα ψΙαθΙ γ-ϑθραγϑύθα τϑοθβ 
ἴο Κ1}} ὑῆθ. απῖνθγβαὶ θῆθτηγ. [Ι͂ὴ Βοιὴθ ὕῃ6 σϑῃηθ νγδϑ ΘΟ ΒΙ ἄθγθα 
ἔδνυοῦγα Ὁ]8 το ὑΐ6 ρῥγοιηούϊοη οἵ ἔπιθηαϊν Ἰηὐθγοοῦγβθ Ὀθύνθθῃ 
γουῦῃβ 8δηα τιϑ1θη8, 50 0 ἢ 80 ὑμαὺ Ονηα, ἤδη ΟΠ ΠΟΠΘ 
8.5 ΤΟΙ ἀΘΘΌΪΥ νΘΥΒ6α 1 τηϑύνοιβ οὐ 0815 ΚΙηα, ρΡγοποη668 1ὖ 
“ὃ Βῃϑιηθ [ὉΓ 8ἃ ἀδίηδϑὶ ποὺ ἴο Κπον ΠΟΥ ὕο Ὀ]ΔΥ 1ὑ; [ῸΥ 

“μιαάθηάο 8βαθρ6 ραγαΐμγ ἀπιὸν ΤῺὴ6 οἱα Εργρύϑηβ αἷβο Ἰονθᾶ 
ὉΠ6 1 οὐχ νδυιϑηῦ οὗ ὑΠ6 σϑηγθ, ψ 116 ὑη6 ἤθῖοθ ΙΚΙΏΡΒ οὗ {86 
Νουῦῃ Ὀαρα]θα ψὩ} ιὖ ὉΠ6 ὑδάϊαμπι οἵ ὑμθιν ἰοηρ 5θ8- νογαρθβ. 
ΤΉΘΙν ἔδνουσιῦθα νϑυϊθῦν οἵ 8 ρϑιηθ, ο 1πᾶρθ ἔγοιη ἃ ἔγαρτωηθῃηῦ 
οἵ ἃ θοδτὰ [οππα 1ὴ ἃ ΝΊΚΙΏρ' 5810 Β0Π16 68 8 ὩΡῸ, ΘΟΥΤΘΒΡΟΏΘΒ ὕο 
ΟἿΣ ἥρ. 1. ΒδΙίκοβρθαῦθ τηθηθ]οὴ8 ὑπ6 ΤΏΟΤΘ ΘΟΙΏΡΙΘΧ ἰΌΓΠῚ 
οἵ ὉΠ6 ρϑιηθ,: ΒΙΟἢ τπ6]6 Ὁ νυοὰβ ἀθηου δῦ] 5 501}} ΘΌΓΨΙΥΘΒ 

ἸΏ ΙΏΔΗΥ͂ ΒΡΊΒὴ οουηΐθ5. ΤῊΘ χιοϑῦ δι δὺ οὐ 811 {ῃ68 
γϑυΘῦ]68 18, οἵ οοῦγθθ, ὕῃ6 Νουρῃηῦδβ δηα (ὐὔόϑβθθθ Ἰὼ ΜΨΏΙΟΙ ΒοΠοο0]- 

Ὀογ5, ὕβοβθ ργυθδῦ ὈῬΥΘΒΟΥΟΥΒ ΟὗἨ δηοιθηῦ ὑγϑ! 10}, πα π]ρθ ὕο 
0018 ἀδγ.3 

16 σαηιθ ὁ Μογγα. 

Αἰηοηρ᾽ {Π6 «6 ῃν}5 οἵ δδίοηϊοδ, ὑΠ6 νϑϑὺ π18]) ΟΥ̓ οὗ γῇ 8.6 

ὑμ6 ἀοφβοθηαδηΐβ οὔ Ρϑηῖβῃ σοίαρθαθβ. θχρϑ θα ὈγῪ Βογαϊηδηα 
8η ἃ ΙβϑΌ6 118, ὕμοσθ ΒΌγνΙνοΒ ἃ ρΆ]6. οοιμηοη ἰῃγουρῃοαυῦ 
ϑοαύθμογη Εθτορθ δὴ Καοόνι 0 ὑῃ6 ΕὙΘΏΟὮ 8.5 φηονγ6, πα ὕο 
6 Τὐδ]18η8 ἃπα ὉΠ6 ΡΘΏΙΘΙΓΟΒ. 88. ΠΟΥΥα. ἰὺ 15. Ὀγ ὕπθ ἰαῦου 
Ὠϑιη6 ὑμαὺ ὑπ 6 ν)1 οἵ ϑϑιομιοα 08}} 16. Οτοῦρβ οἵ Βῃοθθ δοῖκτθ 

δ Ὀ6 566 ῃ δὺ 8}} ὑ]τ65 οἵ ὉΠ6 δύ, βιυθηρ' οἡ ὕὉη6 Ῥανθιηθηῦ 
ΘΙΡΠΘΥ 88 ῬΙΒΥΘΙΒ ΟΥ̓ 85. ἰΟΟΪΚΘΙΒ οὴἡ. [ᾧ 15 φρίαγϑρα Ὀγ ὕνο, βϑοῇ 

- ναγίία ιαυέεύια φαρὶῦ τοττιοδ τγιπισα ἰαριϊο5, τη. σα πιφι886 ὁ8ν σΟἸ Τυγα.586 

διι05. ὈΟντια, 4γ8 4. τιτ. 865 : Τγἰϑὲ. ττ. 481. 

2. ἢ. Π]Π6-]6 5 ΤΟΥΡῚΒ 15 ΗΠ} Δ ἃρ σι χυᾶ." ΜΗϊαάβιηνπιεν Νὶρ ἢ 8 

Ὥγραπι, οὐ τι. 86. 2. 

3 ἜΟΥ ἃ [011] δοοουαῃί οἵ ἰδ ρϑῖὴθ δηᾷᾶ ἰΐ8 ᾿ἰϑύουυ, 50 [Ἀ1 88 1 85. Ὀθθῃ 
Ιηνοϑιϊραίοα, 566. Α. Β. αοἀάατα, “Νίηθ Μοη ΒΒ Μουτδ᾽ ἴῃ ἴπ6 ϑαρα- Βοοῖὶ ὁ} {6 

γιίκίηρ Οἴμδ, ὅδ. 1901, ρὑρη. 5176 [0]]. 
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ὑΒτονηρ' οαῦ ἃ Βᾶπα πα ὈούᾺ νοοϊξογαύϊηρ βἰτα α] θη θουβ}. 086 
ΒΌΤΩ ΟἵἨ ἁ ἅ}}] ὑπ6 βηροιβ βὐγοίοῃθα ουὐὐὖὔνν Ηθ ψῇῆο βιυοοθθαᾶβ ἢ 
ΒΌΘΕΒΙΠρ' ὕπ6 ΤΙΡῊ ὨΠΔΌΘΙ ΘΘΟΥΘ5. ἃ ροϊηῦ. 

ΤῸ 15 ἃ νϑυϊϑῦν οἵ ὑπ οἷδββ ἀθβιρηιθυῦθα “ δα ἀιύϊοι σΆΤΩΘΒ ἢ ΟΥ̓ 
“ ΘΟΌΏδΙηρΡ ΡΘΙΔ65, ΨΏΙΟ ὑηάθ᾽ οὔθ [ὈΓῚ ΟΥ 8ΠΟΌΠΟΙ 8ΥΘ 
Ῥγθναϊθηῦ 1 ΤΩΔΗΥ ΨΙΘΙΥ αἰδίδην ρᾶτὺβ οὔ ὑμ6 ρῇορθ. ΤῊΘ 
ΠΙΟΥ͂ΡΩ, ΟΥ̓ δ. ΠΘΔΥ Υαϊαῦϊνα ὕο 10, ἁπᾶθυ Ὁῃ6. πϑῖὴθ οἵ “βηρου- 

ΒΒ ]ηρ' ̓ (γυΐοανο αἀἰρίξί8), νγδιβ νΘΥῪ Ῥορα]δι διποηρ' ὑμ8 δῃηοϊθηῦ 
Βοιϊηϑη8,: ΨὙῈ0 8]80 μά ἃ. ρυόνουὺ ἀογίνθαά ἔτοιη ἰἴὃ : “ Υου δοθῇ 
Ρἷαν αὖ Πηρθι- ἤδβῃϊηρ τ] Βΐτη ἴῃ ὑμ6 ἄδικ !"2 ΠΟΥ ἀδθα ἴο 
ΒΔΥ Οὗὁ δ ΘΧΟΘΡΟΙΟΏΘΙΠ]Υ ΒΟ Ρα]ουΒ 84 Ποηθϑῦ 8. Α νΘΡΪ ΘΟ 

οἵ 0ῃ8 ρϑῖηθ οδϑῇ 6 βθθὴ ἰῇ ΕἸΠΡΙΒ. ΠΌΙΒΟΙΙΘΒ; 8ΘΏΟΔΟΥ ἴῃ 
ἘΠΡΊΙΒΗ σου ἰαπθ5, ὕ86 ἰαῦθοσ θθίηρ αἰδὸ τηθηὐϊομθα ὈΥ 
Ῥρύγομ!αβ Ατὐοιύθν, πὸ ᾿ἰνθά τὰ μα ὑο οἵ Ναχο. ΤῈ Νὸν 

Ζρϑϊδηάθυβ, ϑϑιηοδηβ, ΟΒίηθβθ, δη Φαρϑηθβθ διμοηρ τηοάθγῃ 

ὨδύΙΟΠΒ, 8ηἃ [Π6 Βου]ρύσγχοβ οὗ ὉΠ6 ἀποϊθηὺ Εσυρύϊβη8, ΒΌΡΡΙΥ ἃ8 

ψΙῦἢ ἃ νϑιϊϑῦν οἵ ἤηρΘΙ-ΘὍΤΩΘΒ, ΤΔΟΓῈ ΟΥ᾽ 658. Οἰοβοὶν δἰκίῃ ὕο 0ῃ6 
γοΥγα ὃ 

}Ἀιγο- Ογαραί. 

ΚΘ 1ἢ ἢ6 Ὀϊΐ6 γβα-οῦ ἰγροη, 1 Ψ1} ποῦ Ὀθ ον Ὠϊχα." 

(Καὶ σέδερο καμένο νὰ δαγκάσ᾽ δέ᾽ τον πιστεύω.) 

ΚΕ γθη 1 5ὴ6 ὑτρδὰ ὩΡρΟῺ ἤγο, 1 Ψ11 ποὺ ὈδΙονο Που. 

(Καὶ ᾿ς τὴ φωτιὰ νὰ πατήσ᾽ δὲ᾽ θά την πιστέψω.) 

ΤΏ Θ586 ὕνο ρῇγδϑθβϑ, ΒΟ 1 ἤρα οἡ ὕψο αἸΠ ΥΘ ῦ ΟΟΟΘΒΙΟΏΒ 
ἴῺ ὕνο αἰξογθηῦ τον οὗ Μϑοθαάοῃϊα, ϑαϊοηϊοα δηα4 ὥΘΥΥΘΒ, 

ΔΡΡΘΥΘΗΌΙΥ ΘΙ ΌΟΟΥ͂ 8. ΓΘΙΔΙΠΊΒΟΘΏΟΘ οὗ ὑΠ6 ἀποϊθηῦ τιῦθ οἵ ῬϑΒβ1ηρ' 
ὈΒΥΟΌΡὮ ἤΓΡΘ Οὐ ἰθδριηρ' Οὐθ ὈΘΓΏΙηρ' ὈΓΘΠα8. ΟΥ̓ 60815----ὅη ΟΥ̓ ΘΆ] 

[Δ γ.1}1810 ὕο ὑῃ68 γϑϑᾶθὺ οἵ τηϑαϊδθνϑὶ Ὠβῦουθϑ 8η6 ποὺ γοῦ ααϊῦθ 
[ογτσούθθῃ θυθῇ τῷ 0018 οουηύνν." 

1. Οἵο. δὲ έν. τι. 8; ἢὴ6 Ο'. τιι. 90. 

3 ἀϊσπιών, 6686, ἀϊουιν, χιΐσιην πὶ ἐσηοδγὲδ ηνίοοα8, ΟἿο. 0)6 ΟἹ. τι. 77. 

3. ΤΎΪΟΥ, Ῥγύηυϊεέίυνο Οἰιϊζιγε, νο]. τ. Ῥρ. 74 ἴο]]. 

1 ΤΎ]ΟΥ, 1}. νο]. τ. Ρ. 88. 
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ΤῊ ὕνγο ΘΧΡΡΘΒΒΊΟηΒ, ὑϑκθη ὑορούθοι, ἔοστὰ 8, ΘυΓΠΚ]ὨΡῚΥ Ο]0Β6, 
ὑπουρἢ οὗ σουγϑθ αυϊύθ ἰογυαϊ οι, ραιδρῆγαβθθ οἵ ὑἢ 6 8] βῖοῃ ἰοὸ 
Ὁ}6 88δῖῃηθ ογάθϑὶ, οοῃύϑι θα τὰ ὑπ αὐδια᾿β Βρθϑοῦ 1ῃ ΘΟΡΒΟΟΪΘΒ : 

“8 8186 τϑϑδαγν ὕο 1 Ὁ τηϑ8865 οἵ τϑᾶ-οῦ Ἰσοῇ 10 Οὐ Β8Πάβ, 

Δ ὕἤο ρᾶ88 ὑῃγουρἢ ἤτγθ, δηὰ ο δρρϑδὶ ὕο ὕμ6 ροᾶβ ὈΥ͂ οὐῦῃ 
ὑῃαὺ ν ποιύμον ἀϊά ιτὖῦ, οὔο." 

{6 4.85. 

ΤῈ ρϑαβϑδῃΐβ οἵ ὑπ6 ρβῃίηβαϊα οὐ (ἰδβδδηάγα (δμοιθηῦ ῬΆ]]6}6) 
68}} ὉΠ ἃ85 ὈΥ͂ ὑῃ6 ἡϑιὴθ οἵ νυ (Μιβῦθυ) Μϑπηάϊοβ. ΤῊ πϑῖμθ 
β66 15 ὕο θ6 ἀογῖνθα οτὴ Μϑηαθ, δὴ δηοϊθηῦ ΕΟ 8 ΘΟΙΟΩΥ 1 

0015 ρατύὺ οἵ Μδοθάοῃπιβ. ᾿μαὺ ὑῃ6 858 νσχὰβ ἢ616α 1ῃ Πρ ϑβύθϑιῃ 

ΔΙΔΟΩρ ὕῃ6. ᾿ῃῃϑριίδηὺβ οἵ Μοηάθ 185 ἃ ἰδοῦ γϑϑῦϊηρ οἢ ἢ 6 
ὑ8ηΡ10]6 δνιάθηοα οἵ ὑῃ6 οοϊηὴβ οἵ ὕῃβ οοϊοηγ. Τὴ 8.88, οὐὁ ὕῃ68 

Π6δα οἵ οὁῃ6, 15 ἃ ϑνουχιύθ ἄδνιοθ οἡ ὕμθϑθ σοῆβ. [}ἢἡ 86 οἰαρϑβῦ 

ΒρΡΘοθη8. ὑῃ6. δηϊη8) ἤσατοθ οὴ ὑμθ οὈνουβ ψι ἢ ἃ ΡΏΔ|116 
Βισηϊἤοδηοθ. Μοβῦ οὗ Ὁ. ἰαῦθυ. ὕψρθβ σϑργθϑθηῦ ΘΙΟΏυΒΟΒ ἸῺ 

ϑΔΥΙΟ. 5. ροδβύσγθϑ, Βοιηθῦμχηθϑθ ἱγιηρ Οἢ ὕπο Ὀϑοῖὶς οἵ 8 858, Οὗ 

Ὀθδι ὑμ6 οἤηρν οὗ ὑῃδῦὺ δηῖγηϑὶ ὁ Ὁ. 6 ΤΈΨΘΥΒΘ, 
ΤΩ οαϊδαγτο οὗ 1506 νίηθ, [ὉΣ. ψΏΙΟὴ Μοηᾶθ ψν͵ὰθ ἰϑιηθα, 

δοοοιηῦβ [0 [ἢ6 νϑηθυϑύϊοῃ ρα ὕο ὑπ ρσοὰ οὗ ψΊη6, Δηα {Π6 8585, 

δρατῦ ἴγοιη 81} ρῇ}}1ὁ6 βἰρῃιβῆοδποθ, θη]ογθα ἃ {Ὁ}}] βῆδγβ οἵ 
ΤΘΟΟΡΏΙ ΠΟΙ 85 ὈΘΙηρ' 6 δῃιτη) δὶ δον 8} οὔοβ αθθ [Ὁ] ὕο ὑΠ6 

Μδοθάοῃιϑῃ ρϑδϑϑηῦ 1 οἰ θη ὑ]1Ώ68, 88 1Ὁ 15 ἴο 015 ἄγ. [1ὑ 15 ηοῦ 
ὉΠ] ΚΟΥ ὑμδῦ ἴῸΓ 818 ΝΘΥῪ Υθαβοη δ 8865 οἵ Μϑηᾶθ τηδὺ ἢδνθ 
ΘΧΟΟΙ]ρα Ὁῃο86 οὗ 1θθ5 ἰανοῦγοα αἰδύγιοίθ, 8ηα 8. “ Μοπῃπαάδϑθϑῃ 888 ἢ 

(ὄνος Μενδαῖος) τηδύ ἤϑινθ ὈθΘῃ 8. ΘΟΙΏΤΆΟΩ ῬὮΤαΒΘ, νΘηοΘ ὉΠ6 
ΤΩ ἄθγῃ ΒΙΩΟΤΟΙΒ ΒρρΘ!]ϑύϊοι ΝΜ ιβύου Μοπάϊοβ (Μένδῃος). 

Τὺ ταυϑὺ βασῦμου. θ6 οὔβουνθα ὑμδαῦ ἴὼ Μοάρσγῃη ατσϑεϊς, βυθῃ 

ΤΔΟΤ6 ὕμϑῃ 1η ΕΏρΡΊ5ἢ, ὑῃ6 ὑθύτη 8855 (γαϊΐδαρος) βυρροβίβ 8 

1η58]0, 8ηαἃ ὕῃ6 Οὐγθοῖζθ (θα ρθοα} ]γ ὑῃ6. ρϑϑβδηβ) 8.6 ΔΙΘΥΒ 
-- γχιτι “Ὁ δ᾽ τ' 
----- --.--... ...» τι τυὴνν. να -ὋἝὉ΄᾿ -.» »““.1τΌὉΚ5........ ω “τ κὰν τ νυ ...1Ὸ “Ὁ ἈΚ νυ οὐσία .} “ἢ -» 

αβ] Ἰδοῦ [Ὀγοθθ ὕζθιῃ ὕο 186. ΘΙ ΡΘΙΏΙΒΙΏΒ, [ΟΥ̓ Θχϑιλρ]θ, “ἢ 6 

1 μεν δ᾽ ἕτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν 

καὶ πῦρ διέρπειν καὶ θεοὺς ὁρκωμοτεῖν 

τὸ μήτε δρᾶσαι οἷα. ΞΟΡΆ. 4πί|. 2θ4 [0]]. 
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Ὀθοαδὺ 1 (τὸ ζῶ) ραῦ' θωοοίίθηοθ. Ομθ οὗ ὑμθ πιοδῦ δι} ϑιηρ' 

Βα ύογαρεβ οὗ 0818 ἀθϑουιρίιοη ΜΠΙΟῆ σϑηλθ ὕο ΤΑΥ͂ ὨΟῦ0Θ. 88 

δῦ Νιρτῖία. [Ι͂ἢ μδὺ αἰδύτιοῦ {ῃ6 {1{|{6 οἵ Εἰχατοῃ (ἔξαρχος) 18 
[Ἀγ] ἸΘυγ ΔΡΡΙΠΘα ὕο ὑΠ8 8855, 088 βορτιααθὺ μανὶηρ' ΟΥἹΡΊΠαύθα ἃ8 
8) Θχριθϑβίοη οἵ Οὐὐμβοάοχ Ἠδ]]θηϊο οοηὐθταρὺ ἴον Ὁ 6 50} θτηϑῦϊο 

Βαϊ]ραγίδη βοοϊθβίδϑθιο οἵ ὑμδῦ {10{6. 
θη ἃ ΘΌΡΘι,Ιβτὴ Οὐ ἃ ΒΟτΙαιϑῦ 15 ποῦ τον δὖὺ ἢδηά, δηα 

1Π6 Μϑβοθάομῃίϑη ρϑαϑαπῦὺ Πημἀβ ὨΙτηΒ6 1 ΘΟγ}6}16α. ὕο 681} ἃ) ἃ 858 
8 885, ἢ6 ἰηὐχσοάσοοβ ὕῃ6. οἴδηβινθ ὕθυ ψιῦ ὕ6 ουμηαΐδ 

“ ΒΟρΡΡΊΩΡ γοῦ ρϑιάοη ᾿ (μὲ συμπάθειο), ἃ ἴοττη]8, {Π]ἸΚΘυ]86 
ΘΟσΟΙΡΘΏσίπρ ὑδ6 τηθηθοῃ οἵὗἨ 8. τπ]6 (μουλάρι), ἃ σπσατϊαθι 

(ἀγγοῦρι), πὰ οὔποθ ψογὰβ Ποῦ ο Ὁῃ6 ταϑῦϊῖς δι βοῦῃα 

ΠΏΡΟΪ 6. 

7126 ρογείδ 67 ρογέγανγξιγ. 

Αὐ βϑιίοηϊοα 1 οὴβ ἀδύ ψιὶιῦηθδβθα ἃ βοθὴθ ΜΏΙΟ. 885. Ὀυΐῃ 

Θηου ϑι ΠΙπρ' 86 ᾿μϑύσαοὔνθ. Απ Οἱ ὨΘΡΎΘΘΒ. Ὑὰ8. Β: Πρ Οἢ 
8 ρανϑιηθαῦ συαῦῃ ὃ Β128}} θαδὶςοῦ οἵ Ὀδκθα οἤ]οΚ-ρθᾶἂθ Οἢ. ΟὯΘ 
5146, ἃ 5128}} {18} οἵ ΠΟΙΘΥ σᾶῖζθβ οα ὑμ6 οὐπθι, δῃᾺ ἃ βυοαῦ 

βύϑ ϑογοθθ Π6Ὶ Ιζῆθθθ. Τὴθ οἷα ἰδὰν ψγὰβ οὰ ὕῃ6 ἰοοῖὶς οαὖὺ [ῸΓ 
σαβθοιηθΒ δὴ ΟἹ 6 σιαδγαὰ ϑρϑιηϑὺ ὑῃ 8 τβοιθνοιβ βύγθοῦ 

ὉΤΟΒΙη8. ΘΘΘΟΘΗΪΥ δὴ ΘΏΘΙΙΥ οὗ ἃ αἰἤογθηῦ ὑγρα διόσβθα ἢ Γ 
νι. ΤΏ15 ἂϑ ΠῸ οὔδοὺ ὕϑη ἃ ΒὙΘΠμοἢ τουγχιϑὺ ψἢο, αὐὐγδούοα 

Ὀγ Ποῖ ριούσγθβαπθ ἃρρθᾶγαησθ, δα ὑδίζθῃ ἊΡ 15 βὑϑθοη. οἢ 

ὉΠ 6. Ορροβιύθ 8146 οὗ ῃ8 βύγθοὺῦ ἃπα ψἃβ ΘΟ ΙΔΟΘ ΟΪΥ Ὀ]ΔΟΙῺρ' 

ἢϊ8. ὁϑιηθυα ἴῃ ῬΟΒΙΓΟΏ, ργθρδυδύοσυ ὕο ΒηθΡΌ-Βῃουηρ ὕΠ6. Ὀἰδοῖς 
Ιλᾶγ. Βαυῦ πα νψἂβ ποῦ ἀθϑύμηρα ὕο ΟΔΙΤΥ͂ οαὖ Ὧ18 αἀθϑιρ. ΤῊΘ 
ΕὙΘΠΟμϑη ΡΙΌροβθα Ὀὰὺ 86 ΠΘρΊΘΘΒ5. αἰβροβθα, δηα ὑῃδῦ 1ἢ 

8 ἸΏΘΏΠΘΙ ῃοὺ ΟϑΙοαϊαύθα ὕο Θηοοῦσϑρο ἃ τΓΟρθυ ΠΟ οἵ {6 
αὐϊθιηρῦ. ΤΏ οἱα ἰαανγ᾽ 5 ϑιαούϊοῃ θυιἀθηῦυ Βρυϑηρ' ἔΓῸ τ ἀθοροῦ 
ΒΟΌΤΟΘΒ. ὉΠ ΤΠΘΓΘ [ΘΠ]Π1η6 τηοαοϑύγ. ΤΠουρῈ 1 αἸά ποῦ ἄθθιη 
1ῦ 5816 0 ΘΡΡυΌδοῇ ἢΘῚ οἡ ὕΠ6 Β Ὀ]Θοῦ, Βη6 Βθϑιηθα ἴο Ὀ6 δῃημπηθίρα 

Ὀν ῃ6 ἔθαν Ἰἰθϑῦ ἃ ρογύχσωιῦ οἵ ΠΟΥ ἴβοθ βῃοι]!ὰ Ὅ6 [Ὁ] οσσθα Ὁν 
θυ ἀθϑίῃ. 

1 Ορ. δλ6 δϑιῃδιοροὰβ 156 οὗ 86 νογα “"8Π11Π18]᾽ ἴο 1 “ ῬΆ]ΙΟΟΚ ᾿" ἴῃ ΕἸ ΡΊ 8}, 

ϑηᾳ οὗ ““ἰγγαύ μα] ᾽᾿ (56. Δ 11η8]) (ἄλογο) ἴον ““ ἸΟΓΒΘ ᾽ ἴῃ Μοάδσγῃ ασὑσδϑκ. 
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ΤῊΙΒ ΒΌΡΘΟΥΒΟΠΠΟΩ 18 ΘΧΟΘΘΟΙΩΡῚΥ ψιαθ-θργθαα. Α Ῥ818|16] 

᾿πβϑίδηοθ Ποη ἃ ΟὙθοὶς ᾿ϑδηα 15 αυπούθα ὈΥ ΜῪ ΒΎΔΖΘΟΡ, ψῇο 
ἢδ5 880 οοἰ]θοῦθα ἃπα οἰϑββϑι θα ἃ πυτη ΘΙ οὗὨ δηΘΙΟΡΌΙΒ ΟΔΒ65 
ἔγτοτὴ 811 ρᾶγίβ οἵ ὑμ6 ψουἹα!, ποτὰ ϑοούϊμα ὕἤο ὑμ6 ἰδῃᾶβ οἵ 
[ὴ6 Βαεαύξαβ, ὑμθ δηθὶοθ ᾿πμαϊϑηβ, δα οὔμου Ὀσγούμου- ὈΔΥ ὈΔΥ1815 

οἵ αβῦ δηαὰ δ δύ. 

Α ϑομοοί διιρον»δέϊλέϊοη. 

δ] πιο ΒΟ οο θοΥ5. Ὠο]α ὑμαῦ ἃ ἢδ1’ βυγθίοῃθα δούοββ ὑΠ6 
Ῥϑίτη οἵ ὕ6 ἢδηα ψ1}} χηϑῖζθ ὑῃ6 τηδϑύθυ᾽ 5 οδῃβ 8011ῦ0. ΕΟ] Βῃ 
ΒΟΒΟΟΙ ΌΟΥΒ. οηὐουῦϑι 8 1Δθηὐ1οα)] Ὀ6]16Γ 1. 8. Ὧν, Ὀαὺ Ὁ τηυϑῦ 

6 ἃ Ποίβθῆδιγυ. “1 [ῃ6 δδ1 Ὀ6 ρ]υοκρα ἔρεθἢ ἴσοσ ὑῃ8 81] 
οἵ ἃ Πνηρ ἤΟΙΒΘ 850 πῃ ὑῃθ Ὀούϊου. "2 ΤΉρΙΡ Μϑοθαοηϊδῃ 
ΘΟΠΘΙΏΡΟΥΔΙΘΒ 816 ποῦ 50 ἰδϑυμαϊοῦβ; ΔΩ ΔΙ ΜΨ1] (ὦ [ῸΓ 

ὑῃθιὰ, Ῥγονιαθα 10 15 ποῦ ὕθ1οΚ ΟΥ ἀαΥΪς ΘΟ ρῺ ὕο αὐὐγδοὺ ὑἢ6 
τηδϑῦρυ᾽ 5 δῦ θη 10. 

1 76 ΘΟοἰάφρη Βοιισῆ, νο]. τ. ῬΡ. 298 [0]]. 

2 Το Ῥᾷγκον 150, “Ξομ 001] Βαρογβυϊ]οηβ,᾽ τη 16 Ποψαῖ Μασακχῖηε, δορὶ. 1901. 



ΟΗΠΑΡΤΕΒΗΒ ΧΥΙΠ. 

ΒΙΘΌΙΕΒ.1 

ΤῊΕΒ τ]6α]65 οσίνθῃ ὈθΘ]ονν [ΤΠ] δὴ ἸΠΘΧἬϑιϑῦ! Ὁ]6. βοῦτοθ οὗ 

δ] αϑθυηθηῦ ὕο ὕῃ6 ρϑαϑϑηΐβ. θη. οομνθυβδύιοῃ ἤδρΒ, αὖ 15 ὕῃ6 
τ α]6 ὑποὺ ϑᾶνθβ ὑπ ίδοθ οἵ 6 μοϑύ. Αὐ ψϑασϊῃρδ δηα οὔμου 

[ϑϑύιναὶβ ὑῃθΥ βοῦν ἴο 811] 6 σὰρβ Ὀθύνθθῃ ὑμθ βοῆρθ. Αὖ 

ὉΠη6 τηϊαϑατησηθι ἰθαδὺ οἵ ὕη6 Κλήδονας ἴῃ βοηθ ρϑιύβ [Π6 
ΤΙ α]65 ἤδῖκα ὑῃ6 ρίαδοθ οἵ ὕὉΠη6 ἰονθοοιρ θῦθ ἢ σζϑῆθυαὶ ψορ!θ. 
ΤΉΙΒ Ἰαδῦ 15. 8. ΟὨ]Ὺ ΟΟΟΒΒΙΟῺ ΟἹ ΜὙΏΙΘἢ 1ῃ6 γ166]6 τηϑὺ 6 5818 
ἴο τούϑ!η βοῖὴθ Βῃχθα οἵ ὕΠ6 αἱστιῦν ψΏΙΟἢ ταυυμο]οριϑῦβ ΒΟΥ Ὁ6 
ἴο 10. ΑΔοοογαΙηρ ὕο Τ]8ηΥ δα ΠοΥ 165, ΝΥ ΤΎΪΟΣ διηοηρ' ὕἤθτη, 
Κ 06. β6ῆ8θ. τἹἱαα]6 ἢ ψ885 1ἢ ΘΆΤΠΟΙ Ὁ]65. “8 δηϊρτηδ ἔγδυρύ 
ἢ τ γ 108} τη Θ8Ώ]ηρ---- ἢ ΟΥ̓ΘΟΌΪΔΙ αὐὔδγϑηοθ, οἱούμβα τὴ ἀδις 
Ιαησαδρο."" ΤῺΘ ογϑουΐδν Β σι Πποθηοθ οὗ ὕη6 τ]4α]6 Βὰ5. Ὀθθῃ 

ΘΟΙΩ οὔθ] ἰοϑῦ τὴ Μϑοθάοηϊα, νι ὕΠ6. δχοθρύϊοη οὔ {88 αἴτη 
ΠΊΘΙΠΟΙῪ ὙΜΏΙΟὮ ᾿ἸΠΡΘΙΒ 1η ὑμῃ6 Κλήδονας αἸνΙΠίηρ' τῦθ5. Αὖ 81} 

ΟὔΠΘΥ ὉΠΤῚ65 ἢ 6 Τ166]6 15 ἃ ρϑϑύμηθ ρυγ6 δηα ΒΙΠΔΡ]8. 
ΝΥ οἵ 08μ6 [Ὁ] οι ηρ' ΘΧϑι 0168 ΔΘ ἹΠΡΘΠΙΟΙΒ; ΒΟΙη6 [81- 

[οοῃθα, δα ἃ ἴδον ροβι νον δρϑαγσα, ὑπουρὴ 815 15. Ἰδυρϑὶν ἃ 

γτηϑύϊον οἵ ὑδβδῦθ. ΤΉΘΥ 81], ΟΥΎ ὩθϑΥΪν 81], ΠΟΘ, 1 οΥθυ ἴο 

θ6 οδϑὐιπιαύθα αὖ ὑΠ 611 ὕταθ νϑ].6, οὐ μα 666 1ῃ οΥαθν ὅο 6 δὖ 8}]} 

Ὁπαδγβίοοα, ΓΘΑῸΌΪ6 ἃ ΟΟΡὕϑ! ἢ [8.Π}1}1801Ὁ} ψιῦ ἢ ὕμ6 Μϑοθαομίδῃ 
ρῬϑϑβϑηῦβ [ἴ6. ϑοιὴθ οἵ ὑῇϑὴὴ ἃ.6. ῬΌΓΡΟΒΘΙΥ οουοῃθα 10 8ιὴ- 

1 ΠῊ6586 τἹΔ ἅ]65 ᾶγθ Ὀ6Θη ΘοΟ]]θούθα ὉΥ {π6 ψ ΟΣ ἀσγηρ Ὠ15 ὑγϑνθ 8 ἂρ δηᾶ 

ἄονῃ [886 σουπύνυ ; μαὺύ Π6 δἰξογενψαγαβ οοτιηραγθᾶ ᾿ῖ5 οσσῃ βύοοκ σι {16 δομ θηΐθβ 

οὗ ἃ ὈοοκΙϑὺ ΔΙγθδᾶυ τηθηϊοηρθα (Α. Δ. Γουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα ἢ 

δηα ἰουπα ὑμπαῦὺ βθυϑύδὶ οἵ ὕμϑιιμ δχθ σίνϑθῃ ἴῃ 1Ὁ. Ορ. ἃ. ἀφϑουρθακὶβ οὐ μέρ 

ῬΙηθδα, 1.6 ΕὌΙΚ- ΤΟΥ ἀθ Γ,68008, ῬΌ. 389 [0]]. 

3 Ῥδιβίοῃ, ϑοηρδ ὁ} ἐμ Ἐιιδείαπ Ῥεορῖε, ». 846. 



Μγχααι  ο8 908 

Ὀιριιοῦβ ῬὨχδβθοίορυ ; ἴοῦ ὕμῃο Μϑδοθαοῃϊδϑηῃ ἴϑυσωθσ, κ ὑῃ6 

Ετθηοῇ ψιῦ οὗ ἃ οουύϑιη οἶδβθ, ἀθΠσῃὐβ τὰ αοιίθ- οηἰθπάγο. Οἵ 
0818 ἰαϑὺ οαὐθρΌΓΥ 1 ΜΨ11 ὑγδηδίαῦθ ΟαΪ]ν ὕμοβθ οἢ οδῃ ὉΘ 

τοδὰ νυιύποαῦ ἃ Ὀ᾽υα8ῃ. Τὴ6 γϑϑὺ σῃδὺ τϑιηϑη 1ηὴ ὕπθ ἀφοθηῦ 

ΟὐβοασΙῦν οἵ ὉΠ 6 ΟΥΙΡΊΠ8]..} Τὴ 7υ5ῦ106 ὑο 06 ἸΠΡΘΗΙΟᾺΒ δαῦῃοῦΒ 

οἵ ὑῃ686 γύϑψινό ΘΟΤΩΡΟΒΙΘΊΟΏΒ, 1ὖ ΒΟ. ]α ΡῈ οὐβοσνρα ὑμῦ ψδῦ 
ὕο ἃ Β6Π001-ὈΥΘα 68} ΤΩΔΥ͂ ΒΟ Πα ΘΟΔΙΒΘ,15 πούιηρ' θαῦ ἰορηυττηϑῦθ 

Πυθα ὕο ᾧῃ8 ἰθ85 ἰδϑυιαἀιουβ ἃπα το ἡδύυχα) [οἰκ οὗ ὑῃ6 
6185. Τῇ βΒοηρθ 8η6 ὕθ|68 Ἰποογρογαύβα 1ῃ ὑῃ6 ργθβθηῦ νο 16 
ΒΙΏΡΙΥ ὑθϑμν ὕο ὑη6 ΜϑοθαοῃδηΒ ἀθ Ιοϑου οὗ ὑαβύῦθ, θυ ὑ}18 

αυΔΙΠΙΌΥ 15. ο8}164 ἴον. [1 ἢθ ΟσσΑΒΙΟΠΔ}}Υ [1Κ65 ὕο Ἰηααὶρθ ἴῃ 8 

πη οὗ ἀγο θεν 1 Οἢ ΓΘ] η5. Οη6. ὕοο ἔοσοιθ]ν οἵ Βα4]Ζδο᾿ 8 
8165, ὑῃ6. οἴἴϑησθα τῆδυ γθϑα!]γ Ὀ6 ρῬαχάοῃθα. 

1 δνθ ϑαθ 20 δὐὔνουηρῦ δῦ ρῬορυδρὮ1ο08) οἰ Βϑι ΠοδίΊΟη ; ἴου, 

γ] ἢ ὃ ἴθνν ΘΧΟΘΡΙΙΟΩΒ ἀα]Ὺ πούθα, 1 ρα {ῃ6 βϑηηθ γα 165 ΟΥ̓́ΘΕ 
δα ΟΥ̓ΘΙ ρθη 1η αἸΠθγθηῦ ρᾶτύβ οἵ ὉΠ 6 ΘΟ Ύ, 88 ὑπ 6 ΠΌΤ ΘΓ 

οἵ νϑυϊϑηΐα βῆονβ. νι} τρανὰ ὕο ὕῃ6 ὑγϑῃβιύοηθ 1 ἤϑν6 
ϑῦονθ 81} ὑμιηρθ δι η6 δὺ ϑοοῦγϑου δηα ἸποΙαϊῦγν, ὕνχγο 4 8}10168 

ψΒΙΟ. σὴ Ὀθϑῦ Ὀ6 Βϑθουσθα 1ἢ Ρ]81 ὈΓΌΒΘ; δυῦ ἢ ΒΟΠῚ6 Οδ565 
1 ἢᾶνθ νϑῃΐυγθα ὕο ᾿πἸᾺΡ 1 ὨΘΤΌΘΥΒ, ΘΗ ὑἢ 6 ΠΌΤΑΌΘΥΒ ΟΘΠ16. 

1 366 Αρρϑμῃαϊχ ΥἹ. 



904 αςοαοηρμ,αη, ΤοΪλ ον 

Βρέτα." 

1. 

“Ἕνα πρᾶμα μαγλυνό, 

Κῃῇ ἀπὸ μέσα μαλλιαρό, 
Κῇ ἀπὸ μέσα ᾿ς τὸ μαλλὶ 
Ἔχει μιὰ μπουκιὰ καλή. (κάστανο.) 

2, 

Χιλιοτρύπητο λαῆνι 

Καὶ ποτὲς νερὸ δὲ᾽ χύνει. (σφουγγάρι.) 

9, 

Πετεινὸς" νυχάτος, νυχοποδαράτος" 
“Ἂ Ν ; Ἁ ’ὔ “ 

Περπατεῖ καὶ κρίνει τὴ δικαιοσύνη. (καντάρι.) 

4, 

᾿Ασημένιο πηγαδάκι 

Μὲ στενούτσκο στοματάκι, 

Σκυφτ᾽ ὁ λάφταρος καὶ πίνει, 
Οὔτ᾽ ὁ λάφταρος χορταΐνει, 
Οὔτε τὸ πηγαδ᾽ ξηραίνει. (βυζί. 

ὅ. 

ἜἌσπρα μαῦρα πρόβατα, ξυλένιος τσομπάνης. (ἀμπέλι.) 

Ον 

Μαῦρα ἄσπρα τὰ λαχτέντα καὶ ξηρή ᾽ναι ἡ πέτσα. 

(σταφύλια.)" 

: Τιῦ. ΪΏρΡΒ ἴο Ὀ6 ἰουμπᾶ ουὐ.᾽ ΤῊῺΘ τχοάθυῃ ψοσζα βρέτο ΥγΔῪ ΟἸΠΟΥ 6 8 

τηοἀϊποδίϊοη οὗ ὑπ6 οἱᾶ ἰούσῃ εὑρετόν, 88 18 ΘΟΙΏΙΊΟΗΪΥ 6], ΟΥ̓ Σὺ Τὴ} Πᾶνθ 

οΥἹρΙδἰθα ἴῃ {86 ααρδϑύοη Ώ1ΘῊ σΘΏΘ 81} ἕο] ον 5 ὑπ6 Θηποϊδίϊοη οὗἩ [η6 τα ]6: 

Βρέ το (Ρ]. Βρέ τα)! ““Πμᾶ 1 ουὐ!"; 

2 γ80. ἀετός. 

5. γαῦ, ᾿ΔΎγελος νυχάτος καὶ σκαντσαρωνάτος. 

4 ΠῚ 15 ναυῖδηῦ 1 οὐὐθιπθα αὖ ΜΘ ΊΘμΙΚ, Ὀὰὺ ὑῃ6Υ6 15 βύσοῃρ 1678] ϑυϊᾶθμιοϑ 

ἴο 580 ὑμαῦ 1Ὁ ΘοΙη68 ἔγόοχα ὟΝ οβδίθσ: ἡ Μϑοθαοῃΐδ; ἴον {πΠ6 ψοζὰ λαχτέντα 1ἰΒ ῬΘΟΌΪΙΔΥ 

ἴο {86 αἸα]θοὺ οὗὨ [6 Ἰαὐΐαι αἰβύγσου. Τῦ 15 ὙΥ Δ] ]Δομΐδῃ, δηα,, ΠΠ|τ6 105 Τια ἢ ΟΥΡΊ 8] 
(ἰαοἰδη ἴα), ταΘ8 8 (1) “ Βαοκίηρ, ἸΔγα08,᾽ (2) “ΤΠ ΚΥ, ὁ.6. Π.1ΟΥ ὑἰηρΒ. Αὐ ΜοΙΘΩΙΚ 

ΤΩΥ͂ ἰἰουτηδηῦ νΔΡ ΘΙΥ δα ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ Ἰηὐογργοίθα 1ὑ " ἐχ18Ε.68᾽ (μικρὰ πράγματα). 
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ΕΙΘΌΙΕΝ. 

1. 

γι βουῦ ἃ βιηοούῃ 88. ρἼδβΆ, 

ΥΠΌΏΙη ἃ ΨΜΟΟΠΥ͂ Πη835. 
Βαὺῦ δια διὰ {πΠ86 ψοο] 

ΤἬΏΘΥΘ ἸΥΒ. ἃ Ὠ1606 τηουῃ}. (Α οδοϑίμαί.) 

2. 

Α ριύομου ψιῦ ἃ ὑπουβϑηα ΟὨΏΪΚΒ, 
Ὑοῦ ΠΘῸΥ Ἰοβ οαῦ 6 ψᾶῦου 1ὖ ἀμ Κα. (Α ΒΡΟΠρΌ.) 

9. 

Α οοοῖὶς ψ ἢ οἶδα δηα Ὠοοϊκρα ἔθοί, 

Ηδ ργόουσ]ν βὐραΐβ δίοηρ ὑῃ6 βύγθϑῦ 
Απα ρῖνοβ ϑϑοῃ δὰ ψΏδὺΒ ἴϑγ δα τηθοὺ. (Α βύροϊγαγά.) 

4. 

Τὸ 5Β||νο} ϑρυίηρ ψι ἢ Ἡδυγονν ΟΠ] 

ΤῊΘ ὈΠΙΓΒΌΥ βύοορβ 18 81] ἴο αἀσὐιηκ. 

Βαῦ ποιύμον ἀοθὰα ἢ6 ἢδνα 815 Η]], 

ΝΟΥ ἄοοθϑ ἢὯθ6 ἀγϑίη ὑπ6 βΐνου 11. (Δ τοίου Ὀτθαϑί.) 

ὅ. 

νμ1ῖ6 5ῆθορ δηα ὈΪΔΟΚ 5ῇῆθθρ 

γγοοάθῃ βῃορῇθογαβ Κορ. (Οὐδρθὰ δηα πὸ νη βὐδκϑβ. 

ον» 

ΒΊΔΟΙΚ οὐ ψ 16 ἃ’Ὲ ὑπ6 7.1ΟΥ ὑμίηρθ,} δηα ατὐὺν 15. ὉΠ6 1} 5.1η. (ΟὙΔ8Ρρ68.) 

1 66 Ὠοΐθ οἡ {Π6 ΟΥἹΡΊΏΒΙ. 



906 Τεαεοεαομίαγνυ ΜΟίϊκίογο 

6. 
γ᾽ φ “ “ 

Μ᾿ ἔστειλεν ἡ μάνα μου νά με δώσῃς τὸ τσίντσιλι, τὸ 
’ " Ν 

μιντσίλι, γιὰ νὼ τσιντσιλιάσουμε καὶ νὰ μιντσιλιάσουμε καὶ 
, ’ ’ 

πάλι νά σ᾽ το φέρω. (κανταρι.) 

,. 

᾿Ασπρομάλλης κἢ ἀσπρογένης μέσα ᾿ς τὴ γῆς χωμένος. 

(πράσο.) 

δ. 

᾿Απὸ πάνου σὰν τηγάνι, 

᾿Απὸ κάτου σὰν βαμβάκι, 

Κῇ ἀπὸ πίσου σὰν ψαλίξδι. 
Τί εἴμαι; (χελιδόνα.) 

9. 

Ψηλός, ψηλὸς καλόγερος καὶ κόκκαλα δὲν ἔχει. (καπνός.) 

10. 

Σκίξω, μύξω τὸ δᾳδί, βρίσκω μέσα 

Νύφη καὶ γαμπρό, 

Πεθερὰ καὶ πεθερό. (καρύδι.) 

11. 
Ὺ ΄ 3 ἔχω ἕνα κἄτι 

Μέσ᾽ ᾿ς ἕνα σεντουκαάκι 
Μὲ πολλὰ κλειδιὰ κλεισμένο 

Καὶ καλὰ σηγουρεμένο, 
᾽} , » 2 δ Ν Υ͂ 

Αν τὸ χὰσ αὕτο τὸ κᾶτι 

Τί τὸ θέλ᾽ τὸ σεντουκάκε; (ψυχή.) 

12, 
“- ΄ Ν 3 ω ΝΜ 

"Ὅλη μέρα τρώει κρέας, καὶ τὸ βρὰδ᾽ μετρᾷ τὰ ἄστρα 
(γκάτσινος.) 
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θ. 

ΜΥ παούμουβ ἰΙονθ, ἃμα ρον ὕο 1ὴ6 
ΤῊ Ομ Κ- οὨηκ, ὑῃθ 11η016-}1 16, 

Το ΟὨΙ]ς- οΤηἶς δηα }1η0]6-}1ΠΡ]6, 

Απᾷ θη 56} βοῃα 1 Ὀδοὶς ὕο ὕθθ. (Α ϑβύθοι ναγὰ,) 

Ἰ. 

ἩΟΔΥῪ Ὀοαιὰ 8ἃ ΠΟΔΥῪ ΠΔΙτ, 
᾿Νϑαῦῃ ὑπμ6 θαυ ἢθ ἢδ5 15 ἰαῖγσ. (Α 1661.) 

ὃ. 

ΜΥ ῥϑοὶς 85 ἤγ]ηρ-Ῥη ἀοθθ ΔΌΡΘΔΡ ; 
Βοηῃθϑῦῃ 8 ΒΏΟΨΥ ὈΓΘΑΒΌ ; 

Α ΤΙΣ οἵ ΒΟΙΒΒΟΥᾺ }κὰῦ 10 ὑΠ6 γϑδῦ ; 
Υμαὺ δὰ 11 ᾶνα γοὰ ριθθβοα ὁ (Α βινναὶίον.) 

9. 

Α ἸΔΈ τοηὶς δηα θη, 
γοῦ ποῦ ἃ Ὀομ6 ἴ5 θθϑθῆη. (4 οοϊυτηῃ οὗ ϑτῃοῖζθ.) 

10. 

1 ΟΠΟΡ {πΠ6 ρίμρ ἃμπᾶ Βηᾶ Ἰη8146 
Α τροῦμοι, ἔδθμθι, στοοόσὰ δηα Ὀγτι46. (Α ψνϑϊηαῦ.) 

11. 

Ι Κορ ἃ ὕτν βοιιθυμιηρ [ἢ ἃ ὉἸΠΥ͂ ΌΟΧ, 

ΘΘΟΌγΘα ὉΠΑ͂ΘΥ ΠΙΘΏΥ͂ ΚΟΥ͂Β 8ηα ΙΩΘΗΥ͂ ἸΟΟΚΒ: 
Τ Γ886 ὑΐν βοιηθύμιηρ ὈΓΘα ΚΘ ἢ ἸΟΟΒΘ, 

ΟΥ {μ6 υἱὴν Ῥὸχ ψνιμὰῦ 15 ὕμ πϑδὸ (1 6 808].) 

12. 

Ηδ ἔθϑοαβ οἡ Ὀθοῖ ὑμ6 ᾿ἰνϑίοηρ αδϑΥ, 
Αὐ πίρῃῦ μ6 βοδῆὴβ ὕ8 ΜΊΚΥ αγί. (ΑΔ ρΡτοά οὐ ροδα.) 

1 ΤῊΘ ρῥγοᾷ, ψ10}} Ψ ΏΙΘΩ (μ6 μαβοδηᾶτηδη πΥΡῸ5. Οἡ ὨΒ ἰθδπὶ ἴῃ ΡΙΟΌΡὮΣ ΠΡ, 18 

1ον δὖ ἰρὺ ουὐδιᾷθ 086 οοἰΐᾶρθ Ίη ἃ ΘΟΥΏΘΥ, ὑπ 6 5ΏΔῚΡ Ῥοϊπῦ ΡΜ ΆΙ͵ΑΒ, Βύδυ]ηρ', ἃ8 

0 ὙΘ το, αὖ [δ Βύδι- 65 ΏΡΙΘα 5ΚΥ, 

20--2 
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13. 

Κλειδώνω μανταλώνω! καὶ τὸν κλέφτ᾽ ἀφίνω" μέσα. 

ΟΥ 

Κλειδώνω τὸ σπιτάκι μου καὶ μέσα κλέφτης περπατεῖ. 
᾿ Ψ 

(ἡλιος.) 
14. 

ἼΛσπρο εἶναι τὸ χωράφι 
Κ ν Ἂ ε Υ͂ 

αὖ μελαγχροινος ὁ σπόρος, 
ν “ Ν ’, 

Καὶ μιλεῖ καὶ συντυχαίνει 
ν» 2 ΄» κι Ἷ , 

ἂν ἐκεῖνον ποῦ το σπέρνει. (γραψιιμο.) 

1ὅ. 

Γοῦρνα μου πελεκητή, 
Καὶ σκαμμένη καὶ χυτή, 
Πάει ἡ μάνα μου νὰ πιῇ' 

Οὔτ᾽ ἡ μάνα μου χορταΐνει, 

Οὔτ᾽ ἡ γοῦρνα δὲν ἀδειάζει. (μεταλαβια.) 

10. 

Τὸ φεῖδι τρώγ᾽ τὴ θάλασσα, κ᾿’ ἡ θάλασσα τὸ φεῖδι. 

(φυτῆλι.) 
117. 

Δασκαλέ μου, ἀγαθέ μου, 

Μ᾿ ἔδειρες καὶ ἔφυγα. 
5 Ἁ ’ ΡΙ͂ ͵ 

Σ τὸν δρόμον ὅπου πάαινα 
Μέγα θηριὸ ἀπάντησα᾽ 

Εἶχε κεφάλια πέντε, 

Τέσσεραις ἀναπνοαῖς, 

Χέρια, ποδαρια εἴκοσι, 

Νύχια ἑκατό" 

ἜΑν τωὕρης, τί ᾽ν αὐτό; (λείψανο.) 

18. 
Βασιλεᾶς δὲν εἶμαι, κορώνα φορῶ, 
" 7 .. Ἁ 3 “Ἂ “ "“ 

Ῥολόϊ δὲν ἔχω, τῆς ὥραις μετρῶ. (πετεινός.) 

1 νϑὺ. μπερατώνω. 

2. γϑυ, βρίσκω. 
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19. 

ΤῊῺ6 ἀΟΟΥΒ 816 ἔαδὺ ψιῦ ἢ ἸΟΟΚΒ δηα ΟΠ 818, 

Απα γοὺ ὅδ {μι δαχηιῦϑηοα σϑίηβ. (ΤῺΘ βυῃ.) 

14. 

ΤἼ)6 βθϑθα 18 ἀδυῖς, Ὀὰῦ ψὨϊῦ6 6 Ε6]α, 

10 Βρϑδκβ δηὰ δι κθ ἃ5Β. Ὦθ ψῇο {1164.1 (ΣΙ ρ.) 

16. 

Τὸ γοηᾶθυ οᾶγνθα, ρο]άθη 18 ΚΘ 

ΜΥ τροῦμον ροθϑ Βοὺ ὑμισθῦ ὅο 5161ζθ. 

Βυαῦ ΠΟΙ ἀοθθ 586 6 ὑδιγϑῦ ||8 0, 
ΝΟΥ [8118 ὑμθ οαὐνοϑα, φοϊάθῃ Ῥᾶγ. (Ηοὶν Οὐοτμγαπηίοῃ.) 

10. 

Α [1016 θα κο ϑύνϑ]]ονα ὕ. 6. Δ ΚΚ6, 

Αμπᾶ ὑμβθῃ ὑμ6 ἰαζο βύνα ]ονβ ὑμ6 βηδϊτο (ΤῈ}6 σ]οἱκ οὗ δῃ οἱ] Ἰδιηρ.) 

117. 

ΜΥ τηϑϑύθυ, γου αὶ ἢορ τὴ6; 1 ἢσα, 

Αμπαᾶ οὔ δβ 1 βρθᾶ, 
Α Βονα Ὀθδϑὺ 1 τηθθῦ: 

νι ὑνίοθ ἅν ϑηὰβ δηα ἴθοί, 

ΟΥ̓ μοδᾶαβ 1 ονηθα ἔνθ 

νυ} Ὀγθδύϊηρ5. ἔὉῸ 81106, 

ΟΥ̓ 8115 ἔνθ βοΌῦθ, 

ΝοΙΏΘΥ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΥ ᾿ΘΆ8, 

Μαβύου, οϑη  γοὰ ριθθϑ ἢ (Α [ἀΠ618].} 

18. 
Κιηρ ϑῖῃ 1 ὨΟΏΘ, 

Υοῦ ἃ ΟΜ ΟἿ ΤῺ Ὠοδα 1 ΨΘΔΥ. 

γγδύοῃ ἢᾶνθ 1 ὨΟΏΘ, 
τγχ. «.. 24:τῳ...,τ 4..1..... ΓΑ ακααῖψυν 

1. Ορ. 86 ΑἹραπίβῃ τἱᾶα]6: ““ΤΏῺΘ ΠΟ] 15 ψ ϊΐθ, [Π6 5668 18. ὈΙΔοκ ; 10 15 Βοἢ 

τ [86 παπᾶ δῃά γτοαροᾶ τίν ἐμ6 τηου!--- δι 15 10 «4Α Ἰούίον."" Ηδδη, 

ἴῃ ΤΌΖΟΙ, Ποδοαγοῖιθδ ἔπ ἐπ Ηἰομϊαπαβ ὁ} Τυνον, ΝΟ]. τ. Ρ. 211, 
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19. 

Τριγύρω, γύρω κάγκελα καὶ μέσα πάπια κελαϊδεῖ. 

(γλῶσσα. 

20. 

Φορτωμένο καραβάκι ᾿ς τὴ σπηλειὰ πααΐίν᾽ κῃ ἀράζξει. 

(χουλιάρι.) 

21. 

Μιὰ μάνα εἶχε ἕνα παιδί, καὶ μιὰ ἄλλη μάνα εἶχέ ᾽ν ἄλλο 
παιδί, καὶ ᾽ς τὸ δοξάτο τρεῖς κάθουνταν. 

(Μανιά, θυγατέρα κἢὶ ἀγγονή.) 

22, 

(Οὗ ἰϑογαγῳ ΟΥ̓ ρογβαρβ ργιθϑέϊῃ ογῖσίη.) 

Ἦλθον λῃσταὶ καταλῦσαι τὴν πόλιν, καὶ ἡ μὲν πόλις 
διέφυγεν, οἱ δὲ κάτοικοι συνελήφθησαν. (ἁλιεῖς καὶ γρῖπος.) 

28. 

Μὲ τὸν ἤλιο τὰ βγαζει, ᾿ 

Μὲ τὸν ἥλιο τὰ μπάζει (τὰ ζῶα.) 

24, 

Τὰ μακρυὰ κοντά, (ματιαλ), 

Τὰ δύο σὲ τρία, (ποδάρια), 

Μαχαλᾶς χάλασε, (δόντια). (γεράματα.) 

25. 

Σκοινιὰ ἁπλώνει, 

Κουβαρια μαζώνει. 

ΟΥ 

Ὄρνιθα κανᾷ, κανᾷ, 

Πηδᾷ ᾿ς τὸν τοῖχο καὶ γεννᾷ. (κολοκυθιά.) 

20. 

Δυὸ κορητσούδια ἀπ᾽ τὰ μαλλιὰ τραβιοῦνται. (λανάρια.) 

1 ΤῺ6 Μδοθαοῃΐδη ἔδυταθυ διώχνει τὰ ζῶα τὸ ταχύ, διὰ τὰ δέχεται τὸ βράδυ. 

ΤΏΘΒΘ 816 ὑδ86 ὑθοθῃϊοδὶ ὕθυυβ ἔῸΥ ““ἀγίνιηρ ουὐ᾽ δηᾶ “αγϊνιὴρ 1π᾽ οδὐ]6. 
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19. 

Α ἴθησοθ οὗ βύδιζοϑ 411 τομαὶ ὑη6 Ὀθη, 
Απαὰ 1 {86 τηϊαϑὺ ἃ οδοϊ]ηρ θη, (ΤῊΘ ἰοηραθ.) 

20. 

Α ὨΟΙ]ον 5810 νι ἔοσὐ οὗ 51008 
[η5146 ἃ οᾶνθ μ6ῖ' δήμου αἀὐορ5. (Α βροοῃ.) 

21. 

Α αἀδυρηξον δα ἃ γχμούῃοϑυ, 

Α βοοοῃᾶ δα δῃούμου, 

ΤΉΘΥ 510 ὑορϑίμου ἴῃ δ Ὠ8]], 

Απαὰ γοῦ μοῦ δύ Ὀπῦ ὑΐχθθ ἰὴ 8}]. 

(Οτωμπατσηούημθυ, ἀδαρηου δα ρυδησαδαρ θυ.) 

22. 

ΡΙγδύθθ οϑὴθ ἃ ὕονγῃ ὕἤο βϑοῖς: 
ΤῊΘ [Ὁ1Κ ἃ οδαρῃῦ, ὑπ ὕονῃ [8115 Ὀ8ῸΚ. 

(ΕἸΒΒουθη δηα ὑπ βίη; ὑῃ6 ΗΒῊ ἂὺϑ οδυρῃῦ, ὑΠ6 568 ΘΒ 68 ὑῃγουρὮ 
8 γ 5068 οὗ ὑπ ἠδ.) 

“ὦ. 
Ουὖ νι ὑμ6 βαῃ, 

ΙΪὴ σι ῃ6 βσὰῃ. (16 οδὐ]6.) 

24, 

ΤῊΘ Ἰοὴρ 5ῃοχγῦ, (6 Υ68), 

ΤῊΘ ὕνο ὑῆγθθ, (1605 ρίμβ ψδκηρ βίϑβ), 

ΤῊΘ οδδΌ]6 γνυϊηθαᾶ, (θοῦ). (ΟἸἹα 8ρ6.) 

28. 

Τὺ βργθδαβ οαῦ ΤΌὈΡ65 8η6 ρδῦμϑυβ ὉΡ ΟΟ]]85. 

3. 

Α θη οἴποῖβ, οἴσοῖα 5.6 [ΠΘη ΒΡΥΪΏΡῈ ὌΡΟΩ ὑμ6 ψ8}} δηα Ἰαγ5 ΠΟΥ 
ΘῦοΒ ὕῆθσθ. (ΤῊ ρυτχαρικη- ]δηύ.) 

20. 

“«κἂνγῳ λῳῴμαν, καλιυλιλαι.υ να. πα] λαανν, Ὡ͵ωυλλψκα.»»»» ᾿΄αὐαἌἼύλιῳ νσ 1“ -.-.- τυ, να να 
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21. 
, , ᾽ ,ὔ , "ἃ 

Πίσω ς τὸ σπιτάκι μ᾽ νυφίτσα καμαρώνει. (κοπριά.) 

28, 

Ὃ θειός μον Κοντοθόδωρος σὲ σαράντα παπλώματα τυλι- 
μένος. (λάχανο.) 

20, 

Ἕνας ψηλός. ψηλὸς καλόγερος καὶ πῆττα ᾿ς τὸ κεφάλι. 

(λυχνιᾶς.) 

30. 

ἹΙροσκελώνει ὁ βάθρακας, κάθεται ὁ μαυρογένης. 

(τέντξερες.) 

81. 

᾿Απὸ πάνω πετσοῦδι, 
᾽ Α ἢ “ 
Απὸ κάτω πετσοῦδι, 

Σ τὴ μέση ἰμτσοῦδι. (κάστανο.) 

92, 

ὋὉ θειός μου Χατζξηθόδωρος μὲ δεκοχτῶὼ ζουνάρια. 

ον 

"χω ἄντρα μὲ δεκοχτὼ᾽ ζουνάρια. 

ΟΥ 

Ὃ θειός μου Κοντοπίθαρος ζουσμένος μὲ σαράντα ζουναρια. 

(βαγιένι.) 

99. 

Ἔχω ἕνα βαρελαάκι 
Μὲ δυὸ λογιῶ κρασάκι. (αὐγό.) 

9344. 

Βιρβιρίτσα ἀναιβαίνει, 

Βιρβιρίτσα καταιβαίνει. 
Ὦ χαρὰ ᾿ς τὴ βιρβιρίτσα 

ἼΓ ἀναιβαίν᾽ καὶ καταιβαίνει. (σκοῦπα.) 

1 γᾷγ. σαραντοχτώ οἵ (ΕΒ ὨΡΊ]15}) σαράντα. ρ χ ξ ρ 
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21. 

Αὐ μ6 Ὀδοῖς οὗ τὴν οοὐξαρθ ὕπϑυβ 15. ἃ 110016 Ὀγάθ βύδπαϊηρ ρῥγουα]ν. 

(Α αἀυηρἘ}}}.) 

28, 

Νν ἴὕπο]6 ΤὨδοάοτο ὕμθ ϑ'ῃογτὺ ψρὰρῦ ἃρ ἴῃ ἐουῦν ὈἸδηϊκθίβ. 

(Α οδΌΡΔρθ.) 

290. 

Α [8}} Δ ΚΥῪ τηοηῖκ ΜΠ ἃ Ρὶθ οὰ μἰβ μβοδά. (Τ}6 οἱ]-Ἰδτηρ-βίδπά.) 

30. 

ΤῈ6 ἴτορ Βρυοδαβ οαὖ 15 ἰαρβ δῃὰ ΒΙ δος θαχα 5 β. ἢ ΒΤ. 

(ΤΏ κϑῦ]6 οῇ ὑπ ὑγὶνϑυ.) 

31, 

κί. οἡ ἴορ, 5Βἰσίῃη Ὀθθηθαῦμ, ἴῃ ὑπ τ] 416 ἃ τποῦθ6]. (ἃ ομδβϑῦπαυν.) 

9.2, 

Μυ ὕμποϊα Ἠδα]1- ΤΏθοάονο σινρῦ ΜῊ οἱρῃύθθη Ὀ6]8. 

ΟΥ 

1 δᾶνθ ἃ Ὠυθρδηα οἱ ψΊ οἰἱρύθθη θ6] 8. 

ΘΟ» 

ΝΥ ὕποϊο ϑθα ὈΥ-78ν οἰσὺ τι ἔουῸΥ Ὀ6] 8. (Α οδεῖς.) 

92. 

1 Βᾶνγθ ἃ 110016 ῬδΡῸ] οοηὐδιπηρ ὕνο βουῦβ οἵ ψῖη6. (Απ θρρ.) 

94, 

Α βιρδυῦ 110016 τηϑ᾽α ΟΟΙΏΘΒ ὉΡ, 
Α βιραχὺ 11ὐ016 τηϑ]α σοθβ ἀομψῃ. 
ΠΗ τλιυν ἐ πὰ ὄνον [14 ΤῸ συν τ 

Ὑ78ὸ δΌΘ5 ἊΡ πα ἀόονῃ : (Α Ὀτοομι.) 
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5. 

Μιὰ κοντὴ κ᾽ ἕνας ψηλύς" 

Σφυρίζ᾽ ἡ κοντή, χορεύ᾽ ὁ ψηλός. 
(τσικρίκι κἢ ἀνέμη.) 

96. 

Τέσσερα παιδια, 

Ἕνα τ᾽ ἄλλο κυνηγᾷ. (ἀνέμη.) 

51. 

Ὃ θειός μου ζοντοθόδωρος μέσ᾽ ᾿ς ᾽τ ἄχυρα κυλιέται. 
(αὐγό.) 

98, 

Χίλιοι μύλιοι καλογέροι 

Σ ἕνα ῥάσο τυλιμένοι. 

ον 

Χύλμῃς μύλιῃς κερατσούδαις ᾽ς ἕνα πάπλωμα τυλιμέναις. 

ΟΥ 

Χίλια μύλια Γενιτσάρια ᾿ς ἕνα ῥοῦχο τυλιμένα.. 

(ῥόϊδο., 

ὅ9, 

ἌνΨψυχος, ψυχὴ δὲν ἔχει, 

Καὶ τὴ γῆς τρυπᾷ καὶ βγαίνει. (μαντάρι.) 

40. 

ἼἜΛψυχος, ψυχὴ δὲν ἔχει, 
Ψυχαῖς παίρνει καὶ τρέχει. (καράβι. 

41. 

ἼΑμαλλος μαλλὶ δὲν ἔχει. 
Κῶλον ἔχει, οὐρὰ δὲν ἔχει. (σάλιαγκας.) 
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96. 

Α βμοχῦ τηϑια δῃὰ ἃ 0811] γουψῃ: 

ΤῊΘ βΒμογῦ γηϑία θ]δὺβ ὑμ6 Ῥ1ρ6, ὑμ6 [8]1 γοιυθῃ ἀδηοθβ. 
(ΤΏ βριπηϊηρ 66] δηα 6 ψίπαϊηρ ἔΓ8 116.) 

96. 

ΕΌῸΡ ὈΟΥΘ. Ομδδίηρ μὴ δηοῦμου, (ΤΏ6 ψιπαϊηρ ἔγϑιῃθ6,) 

37. 

ΜΥ 0016 ὕὕηο!ϊο ΤὨθοάοΥα γο]] τὴ ἴῃ ὑῃ6 δῦσα. (Αῃ οθρρ.) 

98, 

Α ὑπουβεμηά, ἔθη ὑποιβϑηᾷ τηοηκβ ψταρῦ ῸΡ πῃ ΟὯΘ οδΒβοΟΪς. 

Θ᾽ 

Α ὑμπουβδηᾶ, ὕθῃ ὑπουβδηα χηϑιβ ψύαρῦ ἋΡ ἴῃ οὔθ ὈΪδηκοῦ. 

Θν 

Α ὑμπουβδηα, ἤθη ὑβουδδηα Δ 1ΖΑΙΊΘ5. Υδρῦ ὮΡ ἴῃ ΟἿ ΟΙΟΔΚ. 

(Α ρῬοχηθρυϑῃηδϑίβ.) 

90. 

ΗΘ 15 ΒΟ. ]]6 55, 88 ὯΟ0 508], γοὺ ἢ6 ῬΊΘΙΌΘΒ ὨΤΟΌΡἪ ὑδ6 θαυ δα ΘΟΥηθκ 

οαῦ. (Α τ Ροοϊῃ.) 

40, 

6 15. ΒΟΌ]]6 55, ἤδὲ ὯῸ 508], γϑοῦ 586 ἐδ!κθβ ΒοᾺ]5 δηα ἤθοϑ (Α 5881ρ.) 

41. 

Ηδ ἴδ βδύυ]θϑβ, 85 20 Πδὶγ ; 86 Βδϑ 8 ἴα ρϑγύ, θαῦ 85 πὸ 0481]. 
(Α 5811.) 

1 ΠῚ 6. ΑἸ ΘΗΐδ νουβίοῃ οἱ {18 υἱαα]6 15. “"ΤῺΘ ΤῊΟΏΚΟΥ ἄδποθθ, Μ 116 [Π6 

ΜΉΪ.6 οονν 15 το] Κοᾶ.----Υ μαΐ 15 10 “6 βρὶπηΐϊηρ 66]. Ηδβῆμ, ἴῃ ΤΌΣΟΥ, 

πορραγοποβ τῷ τπὸ ἀπιρσπιατιας 0) αὐὐγκέμ, νοῖ. 1. μν. 411. 

2 Ον. [86 ΑἹ αμΐδπ ψΈυβίο : “ΤΠΟῸΡΉ 1ὐ 15 ποῦ 80 ΟΧ, 1ὑ ἢ88 ΒΟΙΏΒ; ὑποῦρἢ 

ἰδ 15 ποὺ 80 888, ὁ 85 ἃ ΡὈ80Κ-βδἄα]θ; διὰ ΜΏΘΥΘΨΟΡ 1ὑ ΘῸΘΒ 1ῦ ΙΘᾶνΘΒ ΒΟΥ 

Ῥομϊηᾶ.----Υ αὺ 15 102 «Α 5181]. Ηδβμῃ, ἴῃ ΤΌΖΘΥ, Ὁ. 
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42 

Τὴ νύχτα κυρά, τὴ μέρα δοῦλα. (σκοῦπα.) 

48. 

Τὴ μέρα τύλει τύλει, 
Τὴ νύχτα ἀποτύλει. (στρῶμα.) 

44, 

“Ὅλη μέρα κρεμασμένος 
Καὶ τὸ βράδυ σηκωμένος. (μάνταλος.) 

45. 

Τὸ μαλλὶ μαλλὶ πλακώνει καὶ τὴ τρύπα θεραπεύει. 

(μάτι. 
40. 

Υ , ᾽ 
ἔχω νερῦ; πίνω κρασι. 

Δὲν ἔχω νερό; πίνω νερό. (μυλωνᾶς.) 

41. 

Χίλια ἀνάσκελα, χίλια προύμυτα. (κεραμίδια.) 

48. 

Πάνω ᾿ς τὸ σπιτάκι μ᾽ ἕνα φιλὶ πεπόνι. (φεγγάρι.) 

49. 
͵ 3 Ν ΄ 

Πάνω ᾿ς τὰ κεραμίδια 
Ἵνα κόσκινο καρύδια! (ἄστρα.) 

1 γαῖ. καρύδια ἁπλωμένα. 
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42, 

Αὐ ηἰρμῦ δὴ 1416 δᾶ, ἴῃ ὑπ ἀδυ-ἀϊτη6 ἃ μουβουηϑία, (Α Ὀγοοιῃ.) 

48, 

ἴὴ ὕῃ6 ἀδὺ τΌ]16α ἀρ, δῦ ηἰρῃῦ γο]θαὰ οὐ. (Α τηϑϑῦχθβϑϑ.) 

44. 

ΑἸ1 ἀδν Ἰγίηρ ἀονη, Ὧ6 ΥἾΒ65. ἴῃ ὕμθ δνυθῃηρ (ΤΠ6 ἀοοΥ-Ὀο]) .) 

48. 

Ηδῖν τηθϑῦβ ἢδὶγ, δα ὑῃ6υ ργούθοῦ 0ῃ6 0186. (Τὴ 6 676.) 

460. 

Ηϑδνο 1 ψαῖουῦ ἢ 1 αγηὶς ψ]η6. 

Πᾶν 1 ῶοὸ ψαΐθυ ἡ 1 αὐἹηῖκ ψϑῖου. (Δ 11]161.} 

47. 

Α ὑπουβδηᾷ ἰδ6ρθ ἅΡ, ἃ ὑπουβϑδηάᾶ ἤοβθα ἄονη. (ΤῊΘ {1165 οἡ ὑμ8 τό ) 

48. 

Ονον 86 γτοοῦ οὗ τὴν οοὐναρο ὑμ6ῖ8 15. ἃ 5]166. οὗἩ τωϑίοῃ. (ΤΠ τηοοῃ.) 

49. 

Ονοῦ ὑμο {1165 οὗ τὴν γοοῦ ὕμ 616 15 ἃ βῖθνβ [}}} οὗ ἡὐβι8 (ΤῺ βῦδχϑ.) 

1 ΟΡ. [86 Ζαϊὰ γἱ4 416 οἡ [Ὧ6 58126 β θοῦ: 

9. ““ατ685 γ6 8 τϑῃ ΨῈῺΟ ἅο68 πού 116 ἀοψῃ οὖ πἰρ)ῦ : Π6 1165 ἄοψῃ ἢ {Π6 

γιογηΐϊηρ ἈΠ] (86 δα βοίβ ; μ8 ΤΏθη ΘΆΘΚΘ5, θη ἃ ΜΟΥ ΚΘ 411 πἰρΐ - Π6 ἀοο5 ηοῦ 

ΜΟΥΚ Ὦν ἀδΥ; Ππ6 15 ποὺ βθθὴ ψΏΘη 6 ΨψΜΟΥΪβ.᾽ 

Α. “186 οἰοβίῃρ-ῬοΙοβ οἵ {ῃ6 οαὐ]6- ρθη." 
ΘΔ] α, ἴῃ γον, Δυγίην υε Οὐϊζξμγα, νο]. τ. Ὁ. 91. 

2 ΤῊΘ {1165 Δ1Ὶ6 σαγυθα δηᾶ 116 1 ΤΟΤΒ : ΘΟΏΨΟΧ 8Π64 ΘΟΏΟΔΥ͂Θ Δ] ΘΓΉΔ [6]γΥ. 

9 Χ1 [15 τ 416 ορ. ὑμ6 ΑΥὐΡΔῃ ΙΒ : 

εἰ δ 15 86 ἀ18}} οὗ αὐΒ ὑμδὺ 15 σαύμογθα Ὁγ ἄδν, δῃα βοαϊίογϑα Ὀγ πρν}᾽ -- 

ἐς ΤῊ 5ὕδυβ." ΤΟΥ, ἐδ., Ρ. 92. 

Α 5011] οἴοβοὺ Ῥ818}16] 15 Γτηϊϑηθὰ Ὧν ὑῃ6 Τα υδηΐδη σωράδἠα τὰ ΜΏΪΟΏ ὑμθ 

ΒΚΥ 15 1ΠἸΚουιθᾷ ἴο “8. 516ν06 {11 οὗ πυΐε." Τ6 1ᾶἅθ8 15. 8180 Τουπηᾶ ἴῃ ομ6 οὗ (8 
ΟἸἹ αν» σανταδνα, ων τοϊν τ ῖν ἘΠ κα πὶ δεν δννρ πνν μην ἐϊ αυν δὴ ὦ πτοντν ἴω υυτέ τ μι ἢ τῳ ἐξ 

τἸέοοῃ. Βαϊβίοῃ, ϑ0η98 ΟΓ ἰδ Ειμδίαη, Ῥεορίθ, Ῥρ. 841, 848. Βδϊβύοῃ ΤΘυμΔΥΚΒ: 

ΤῊ ο]ᾶεδὺ ζασαᾶ)ὶ βθοχ ἰο ἤϑᾶύθ τϑίθυγθα ἴο ὑῃθ δἱθυχθηΐβ δηἃ [6 ὨΘΘΥΘΏΪΥ 

Ῥοᾶίϊθβ, ἀπᾶϊηρ ΕἸ κοῆθϑθθθ ὕο ὑπο λ 10 ΨνΔΥΪΟῸΒ τηϑύθυϊ] ΒΏΘΌΘΒ. 
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δ0. 

Κόκκινο μοναστῆρι μὲ μαύρους καλογέρους. (καρποῦξι.) 

61. 

Τὸ δένω περπατεῖ, τὸ λύνω στέκεται. (τσαροῦχι.) 

52.1 
3 ἼἌκαρπος σὲ ἄκαρπον μὲ δυὸ τσουβάλια ἀνύφαντα ἦρθε καὶ 

γυρεύει αἷμα ἀπὸ ξύλο. 

1 ΠΡ γἱα α]6 1 Ὠθαχὰ δὺ δνα}18, ἔσο ἃ δύνα οἵ δου ατθθορ. 
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δ0. 

Α γτϑα πηοηδαίθυυ ᾿ΠΠ 8106 ΟΥ̓ ὈΪΔΟΙ τόκα. (ἃ νϑύθι- τί η.) 

51. 

1 Ὀιηα 1ὖ, δα 1Ὁ ψΑΙΙΒ.; [1 Ιοοβθ 10, δηᾷ 1Ὁ βύορβ.ο (Α β8μᾶ8)].) 

δ2. 

Α ἔπ Π]Θ55. ΟἿΘ ΟΟΙΏΘΒ ἴο ἃ ἔγ]Ό]655. οὔθ, ΜΙ ὕνψο β8 ῖκα οὶ δα ποῦ 

Ὀθθὴ ψονθη, δηα Ὀθρα οὗ δΐπη Ὀ]Ϊοοα ἔτοια ψοοά. (Α ὈϑΟΒΘΙΟΥ οοιηθϑ ἴο 

διῃούμοι" Ὀδοῆθὶον, ΜΠ ἃ ΘΟΌΡ]6 οὗ ροδύβικιηβ δα ἈΒΚΒ τ ὉΡ ψ]1Π6.) 

Τ)ιοοἰοσιοαί Πιααίθ8. 

Ῥοεῆδρ5 τὸ ψου]α ποῦ Ὀ6. ἀπ]ηἰθυθϑύϊηρ ὕ0 ον 1ἢ [18 

ΘΟΠΠΘΟΙΟη ἃ ἴθ ΘΧϑη 065. οἵ ἃ Ὀγϑοὴ οὗ ρορυΐδὺ [ἰδογαῦαγθ 

ὙΠΙΟὮ ΤΘΒΘΙῚὉ]65 6 Τ16464]6 1η ἴογιη, ὑΠουρἢ 105 ΟΥΙΡΊΙ 15 ΘΗ ΠΓΘΙΥ 
αἰβεγθηῦ. ΤῊ]Β 15 ἃ Κιμα οἵ (ὐδύβοδιβιη, ἃ ᾿θββοὴ 1ἢ Βουϊρύαγα) 

ἸΙοτθ, σοῃβιβῦηρ οὗἨ αυθβύοβ 8η6 ΘΏΒΨΜΘΙΒ; ἃ τηθῦθμοα οὗ οοη- 
γϑυτηρ Κηον]θαρθ ΟμῸ6. ΘΧΟΓΘΙΊΘΙΥ ΡΟραΪδι ἴῃ ὑμ6 δῦ δηα ὉΥ 

ὯΟ ΠΊΘΘΏΒ ΟΠ ΠΠΘα ἴο βϑουθα βαδ]θοῦθ. [πα 666 81] βοθῃ 685 του 

ΤΠΘΟΪΟΡῪ ὕὅο ῬΒΠΟΙΟΡῪ ΜΘΙΘ ομο6 ὑγθαίθα 1ῃ {815 τηϑῆηθι, δηά 
Ὁ} 6 βϑυ!θϑῦ τηοάθιῃ ἰοχύτ-οοΚ οἵ ατροῖς Οτδιλιηδι---μα Τγοίο- 
γιαία οἵ Μϑῃιῖ6ὶ Ἰ γυβοίοτδβ, ἢ. ἰθούατθα οὐ ατροὶκ δῦ ΕἸΟΥΘμοΘ 
ἔγουῃ 1897 το 1400 ----τνὰϑ νυγιυῦθη 1 ὑμπδῦ ἔουτη ΤῊδ νοϊαϊηδ οὗ 

Μ55. νῃιοῇ μὰ αἰτθδαν γιϑίαθα ἃ ρ]θη αὶ] οΥῸΡ οἵ πηθα!ϊο8] 

ἰογθ᾽ ΒΌΡΡΙ168. τὴ8 ΜΠ ᾧἢ6 [ὉΠ] οσιηρ βϑίθούοη. οὐ ὑῃθο]ορΊο8) 
ΤΙ 6165. 

1 δὲν ἢ. Ο. 9600, “Τὴ6 ΟἸΔ551041 Ἠθηῃδίββϑδηοο, Οσαμιδγίασε οάογη ΗΤΊβίονῃ, 

ν0]. 1. ῬΡ. 841. 2, 

Σιν, δίρΥα, ῬΡ. 250 [0]].; ἐπῆγα, ἈΡρϑῃαῖὶχ ΤΥ. 
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δ᾽ 7 ν ΝΟΣ ἢ 1 
ὡρῶτησις παλαιὰ καὶ ἀποκρίσεις. 

Ἔρ.--- Τίς μὴ γεννηθεὶς ἀπέθανε καὶ ἀποθανὼν εἰς τὴν 
κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐτάφη ; 

᾽Α-:π.---Ὁ ᾿Αδάμ. 

Ἔρ.--Αλαλος ἄγραφον ἐπιστολὴν βαστάζων ἔρχεται εἰς 
πόλιν ἀθεμελίωτον; 

᾿Απ.---Απόστολος ἡ περιστερά, ἐπιστολὴ τὸ κάρφος τῆς 
᾽ [4 ἤ φ Ἁ [ον “Ἢ 

ἐλαίας, πόλις ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε. 
ς 

Ἐρ.---Πότε ἐχάρη ὅλος ὁ κόσμος; 
2 , Ὃ Ρ "-" 

Απ.---ἰ Ὅταν ἐξῆλθον οἱ μετὰ Νῶε εἰς [- ἀπὸ] τὴν κι- 
βωτόν. 

3 3 ῇ Ἁ [ον ! 

Ερ.---Πὸτε ἀπέθανε τὸ τέταρτον τοῦ κόσμου; 

᾿᾽Ατπ.----ΌὍ ταν ἀπέκτεινεν ὁ Καὶν τὸν "Αβελ. 
3 ᾿ 

Ἔρ.---Τίς ἀπέθανε καὶ οὐκ ὦξησεν, ἀλλ᾽ οὔτε εὑρέθη οὔτε 

ἐτάφη; 

᾿Απ.--Γοῦ Λὼτ ἡ γυνή, ὅτε ἀπελιθώθη καὶ ἐγένετο στήλη 

ἅλατος. 

Ἔρ.---ἰς τὴν ἰδίαν θυγατέρα ἔλαβεν εἰς γυναῖκα ; 
3 ε ᾽ ἴω ΄Ὺ ,Ὰ 

᾽Απ.---Ο ᾿Αδὰμ τὴν Εὔαν, [ἢ] ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἦν. 

Ἔρ.---Τίς ψεύματα εἰπὼν σέσωσται, καὶ ἀλήθειαν εὐπὼν᾽ 
ἀπώλετο; 

’ Ἁ Ν ᾽ 

᾽Απ.---Πέτρος ἀρνησάμενος τὸν Χριστὸν ἐσώθη, καὶ ᾿Ιούδας 
3 , ἃ ΕΝ Α͂ }} , 3 9 ’ 

εἰπών, ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν, ἀπώλετο. 
3 ’ ’ ἴω 5 ἤ 7 }] , 

Ερ.--- ὦ λέγει" παπᾶς αχειροτόνητος, διάκονος ἀρνησίθεος, 

κηπουρὸς ἀγέννητος ; 
3 ΓᾺ Ἵ μ 3 ἤ ἐ μ “ 

Απ-π.---πΠαπᾶς ἀχειροτόνητος ᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστής, διάκονος 
ς “ Ν » ΄ 

ὁ Πέτρος, κηπουρὸς ὁ ᾿Αδαάμ. 

1 ΠῺ6 βῃ06111πρ 15 τοαἀπορᾷ ἴο 86 Ὁμ]ΐουγαμν οὗ δοοορίθα γ168. Α β6υν1]6 

ΔαΠΘσθηθΘ ἴο ὕμθ 80.106 5 οὐὐποργυδρῃϊοδὶ δοοθη οἱ θθθ ου]ἃ αν βουνθᾶ ὯῸ 

Ῥύγροϑο Ὀαὺ ο ΘΗ ἤϑηοο {86 γϑϑαθυ 5 την ποδύοη. ΤΏΘΒ6 ϑοσθη οι 165 ὈΘ] ΟΡ 

ἴο ἴπ6 οἰα55 δοαπαδηῦν 1]π5ἰγαίθα ἢ ΑΡροπαάιοθοβ 111. δηὰ ΤΥ. 
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Αποιϊοιξ (Αι θδίϊουβ απαὶ Δ πη βιυογϑ. 

9.--- ΥΩ ο ποὺ Ὀθίηρ ὈΟΥῺ αἸθα, δμαὰ δδανίηρ αἰθα ψἂὰϑβ Ὀαγθα 1 ὨΪΒ 
ταούμοΥ Β ΜΟΓΤΩΌ ἢ 

4.-- Αἀϑδι. 

9.---Α ΤΩΘΘΒΘΏΡΌΙ μοῦ οοὐὰ ποῦ Βρθδκ, θϑϑυίηρ ἃ Ἰϑύσον ὑμαὺ νὰϑ ποὺ 
πὺειὐϊθη, ὄϑῖὴθ ὕο ἃ Οὐ ὑμϑὺ δα ἢὯοὸ Του μα δύ] 08 ἵ 

4.-- -Μοϑβθηρου ὑὯ6 ἄονβ, Ἰούθου. ὑ86 οἷϊνθ ἰϑαΐ, οὖν Νοδῃ᾽β δυῖς. 

ῳ.- ὝΆΘΩ ἀϊα ὑμ6 ψ}0]6 οὗ τωϑῃκίπμα χϑ]οῖςρ ἢ 
Α.. Νιροη {μοϑθ ψῆὸ μοῦ νι ΝΟΔῊ οϑιὴθ οἂαὐὖ Οὗ ἐξα δυῖ. 

ρ.---ΛΑΥ̓ΉΘ ἢ αΙα ἃ αὐδιῦου οὗ τηϑηϊιηα αἰ6 7 
4.-- ΏΘΩ Οδη ΚΙΠ]οα ΑΒΘ]. 

ῳ.----ῆο αἰρα δηα αΙα ποὺ 51:61], θαῦ νᾶβ ποι μον Του Πα ΠΟΥ Ὀαγθα 3 

4.- - [80 νιΐ οὗ [ωοὔ, θη 586 ψὰβ ρούσιβθα δηὰ Ὀθοῦσηθ ἃ Ὀ1118} 

οὗ 54}0. 

ρ.---ηο ὕοοϊς 815 οὐ ἀδϑυρῃθειν ὕο σι ἢ 

Α4.---Αἀϑιὴ ὕοοὶς ἔνθ, ψῇο ψὰβ ὈοΡῺ οἵ Ὧ15 ΥἹΌ. 

ῳ.---ἷὕηο δδνίηρ ᾿Ιοὰ ψὰ8 βανϑᾶα, δηὰ ψῆὸ πϑνίηρ ΒΡΟΪΚοὴ ὅπ6 ὑγαῦῃ 
ῬΟΙΙΒη ρα ὁ 

Α.---Ροῦου Ὁ. ἀδησίηρ ΟἸγῖβῦ γὰβ βανϑα, δηᾶ πᾶδϑ Ὀ. βασίηρ “ ἡ Βοιὰ- 
ΒΟΘΥΘΙ 1 5}8}} ΚΙΒ5, ὑῃϑὺ 5816 15 6 ἢ Ῥουίβῃρα. 

ς.---Υμδῦ 15. 6 τηϑϑιηΐηρ οὗ : δὴ Ὁπογαϑιηθα ργιθϑύ, ἃ σθῆθρϑαθ ἀθϑοοῃ, 

δ) ὉΠ ΌΟΥΏ ΘΙ ΌΘΏΘΥ ἃ 

4.---Τ[)6 υπογαδιηθα ρῥυϊθϑῦ 15. Φόμη ὑμθ Βαρυϊδῦ, [86 ἀθδοοὴ 15 Ῥϑίβζχ, 

0886 ρϑγάθῃρι 15 Αάϑτῃ. 
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ΑΠΔΙΟρΌυΒ ἤο ὑμθϑθ ααθβίοη Πα ΘΏΒΥΨΘΥ ΘΟΙΏΡΟΒΙΦΙΟΩΒ ΔΙῸ 
ὑπ6 οἱά ΕὙΘΠΟἢ δπα ΕἸ ΡΊΒῃ οΟ] ] Θούοηθ. ΒΟ ψου]α ἢν Ὀ6 
ο8}164 τ 4α]6- οοΚ5. Οπθ οὗ ὕμθῃ, θηὐ]6 4 Ποηιαπαῖ5 «]ογολιδ, 

ΜΠΙΟΩ ΤΔΥ Ὀ6 Ὑθηάθσθα Δ ηνιδίηρ (ὐιιθϑέϊοηδ, 85 ρυϊηύθα 1ῃ 
ἘΡΊΙΒἢ Ὁγ Ὕ γα ἀθ δῆοταθ, ἴὰ 1511. Ἐτοότὰ ὑ}15 ψουκ, οὗ 

ΜΓ ΠΙΟὮ ΟἿΘ ΘΟΡΥ͂ ΟὨΪΥ 15 5814 ὅο Ὀ6 Θχύϑηὐ, ὑπ νυν τὴ 7}}6 
Βοοῖ; ὁ 1)ὰγθ ᾿ὰ5 οὐ]]6ἃ ἃ ἴθ “ἀθιηδηᾶβ᾽ μι} [ΠΘῚῚ 

ΦΥΘΘΌΟΏΒ68. ὦ 
ὙΙῸ} βοὴθ οὗ ὑπθβθ βΒρθοϊτθηβ ἃ|8ο οουρασθ ὕμθ τ]ὰ α]65 

(ὕβῃ χαθϑῦϊο 8) ργοροσηαθα Ὀγ ὕῃ6 γδκοβ τὰ Πϑδη (111. Τηνιακα 
1. Τὸ παραμύθι τοῦ Δράκου)" ψ θτΘ ὑπ ἤθσο Ὀγ ὉΠ 68 Π6]ρ οἵ {868 
186 οΪα οι 8ΏΒΜΘΥΒ ὕμθυῃ 8411 δηα ὑῃ 6 θΙθκοβ Ὀυγδίβ. 

14 416-ϑύο "68 οἵ ὑ815 ἀθβουρύϊοη 816 [Π|ΚΘ Ὁ }156 ΘΟΙΏΤΊΟΙ ϑΙΠΟΠρ' 

ὍὉΠ6 518 ν8. , 

Τυο οθηι οΥ Μγοίϊο οαπίησ. 

Εἰχύγδοῦ ἔτοτη Ε᾿. Β, ΤΎ]οΥ 5 γιηυϊέίυο (δι ἰέμωνο, Υ ΟἹ. τ. Ῥρ. 80---87. 

“«ΠΉΘΥΘ 816 ὕνχγο ροϑῖὴβ Καρῦ ἴῃ τϑιθιι ὈΡϑ 06. ϑιηοηρ ὑπ6 ταοάθτῃ “678, 

διηἀ ρῥυϊαὐθα δῦ ὑπ6 δπα οὗ ὑῃϑ11 Ῥοοϊς οὗ Ῥϑββονϑὺ βθυνιοθβ ἴῃ ἩΘΌγον ἃπα 
ἘΠΡΊΙΒῃ. Οτρ 15 ὑμαῦ Κπόνῃ 85 Ολαά σααγῶ : ιτὖ ὈΘρΊηΒ, “Α Κιά, ἃ Κια, τὴ ῦ 
[αῦμον θουρμύ ἴον ὑνὸ ῬΊΘΟΘΘ οὗ τηοηθυ᾽; 8ηα 1ὑ ΡΌΘΘ ΟἹ ὕο [611] ΠοῪ ἃ οδῦ 

οδῖὴθ δηᾶ δίθ ὑπ Κα, δηα ἃ ἄορ οδηθ δηα ΠῚ 86 οδύ, ἃῃμα 80 οἡ ἤο ὅ6 

6η6..---- ΤΏΘη οᾶτὴθ ὕμθ ΗοΙν Ομ6, ὈΙοββοα Ὅ6 Ηδ! δῃα 5]6νν ὑῃ6 8ῆρ8] οὗ 

ἄραθῃ, ψῆο 5θνν ὑμ6 Ὀαΐομου, γῆ. ΚΠΠ]Θα [Π6 οχ, ὑμαῦὺ ἀγϑηῖς [ῃ6 ψϑύου, ὑμδῦ 

αυρηῃοῃρα {Π6 ἤτο, ὑμᾶῦ Ὀατγηῦ ὑμ6 βύϊοϊς, ὑπαῦ θοῦ ὑμ6 ἀορ, ὑμαῦ ὈϊΓὺ [86 οδῦ, 
ὑμαὺ δἷϑ ὑμ8 Κια, ὑμδῦ τὴν ἔδύμου θουρηὺ ἴον ὕνο ρΊθοθβ οὗ στχοηθυ, ἃ [κἰα, 8 

κια. ὙΤῊ15 σοταροβιθοη 15. τη ὑῃ6 “ϑρθον Ηδρρδάδῃ, δῃηα 15 Ἰοοϊζθα οῇ ὈΥ 

ΒΟΙῚΘ 96 .}5 85 ἃ Ῥϑ.ΔΌ]6 Θομοθιῃΐηρ 6 ρᾶϑῦ Θηα ξαύαγα οἵ ὑμ Ηοὶν [,8πα. 

Ασοογαϊηρ' ὕο ὁη6 ᾿ηὐοΡργούδυϊοη, Ρα]θϑύϊηθ, ὑπ Ἰς14, 1. ἀθνουγθα Ὀν ΒΘΌγ]οα 

{μ6 οἂῦ; Βα υ]ΟΩ 15. ονου ον ΟΥ̓ Ρογβί, Ῥούβιῶ ΟΥ̓ ατθθορ, αυθθοθ ὈῪ 

Ἄοτηθ, {1}1 δὖὺ Ἰαϑὺ 6 ΤΌΚΑ ῥρονα]] ἴῃ ὑΠ6 ᾿θηα :- Ὀαὺ ὅπ Ἐομηϊδοβ (6. 

{86 Ὡδῦϊοηϑβ οὗ ἘλαγῸΡ6) 518]] ἀτίνα οαὖ ὑπη6 Τυχτθ, 0Π6 8Ώρ681 οὗἩ ἀθαθῃ 518] 

ἀοϑύγου ὑῃ ΘΏΘΙΆΪΘΑ οὐ [βγ86], δηα 5. ΘΟ ΠΟΥ 5881] Ὀ6 τοϑθοσθα ἀπμάθυ ὑμ6 
ΤῈ]6 οὐ Μϑββίδῃ. ἰυυθϑρθοῦνου οὗ δὴν Βα ἢ ρϑυθ]οα]81 ᾿ηὐουργθύδύίοῃ, ὑμ6 

Βο]θιηην οὗ ὑπ ϑῃαϊηρ' ΤΔῪ 1ΠΟ]1]ὴ6 15 ὕο ὑβίηϊς ὑμδὺ 6 ὑϑϑ}]ν πᾶν ὑμ6 
ΘΟΙΩΡΟΒΙΙΟἢ ὮΘΥΘ ἴῃ Βοιιθύβίηρ Π|κ6 105 γδὺ [ΌΥΩ, δηα ὑμδὺ 1Ὁ ψὰβ ψυιύθῃ 

ἴο ΟΟΠΥΘΥ ἃ ΤυΥϑῦο Τηθδηϊηρ. [1 80, θη 1Ὁ 1] ον ὑμαῦ ΟἿἹ [ἈΠ 1]Π1Δ 

1 Τῆια Βοοῖς οἵ Πθαμ8, νο]. τ. Ῥ. 882. 

2 Οοηΐες Ῥοριϊαῖγες Οαγ6ε68, οαἸϊοα Ὀγ 1. Ῥιο, Οορϑηβδρθῃ, 1879, 

3 Βα]δύοῃ, ϑοηρ8 οὕ {6 Κιιδδρίαπ Ῥεορῖο, Ὁ. 88. 
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ὨΌΥΒΘΥῪ 816 οὗ {Π6 ο]α ψόοσάϑα 10 σου]άπ Ὁ σοῦ ὯΘΡ ἸΙα (ΟΥ ΡὈ15) ΟΥΘῪ ὑὯθ 

5.116, δΔηα ψου]άη Ὁ σοὺ μοῖὴθ {1}}1 το ἀρ ῦ, τηυδῦ 6 οομιβι ἀογοα ἃ ὈΓΟΚΘΗ- 
ἄονῃ δἀδαρῥαὐίοι οὗ 815 οἱ “ΘΒ ρόϑῖα. 

ΤῊΘ οὐμϑι δου ροβιθοῃ 15 ἃ ΘΟ ϊηρ-ΌῬοθτα, δηα ὈΘρίὴβ ὑμὰ8: 

ΟὝἼ7Βο Καονοῦμ οὔθ ἡ [1 (βαιῦἢ [5γ86}} πον Ομ: 

Ομ 15 αοἄ, ψο 15. οὐϑὺ μθᾶνϑθῃ δηᾶ θϑυίῃ. 

ὝΈηο Κηονθίῃ ὑὕνο ὁ 1 (βαϊ ἢ [5γ86]}) ἴζῆονν ὕνο: 
Το δ 165 οἵ ὑπο οονθῃϑηῦ; θαὺ Ομα 15. ον Οοῦ 

ὙῊΟ 15. ονϑὺῦ ὕπ6 θᾶνθὴβ δηᾶ ὑδμθ θαυ. 

(Απμπά 80 ἴουίῃ, ϑοουχη]δῦηρ' Ρ ἴο ὕπο Ἰαϑὺ νϑῦβθ, ΨΏΙΟᾺ 15---ὶ 

ΟὙὝἼο Καονϑῦῃ ὑμιγίθθη ἢ 1 (βϑιῦμ 5γ86]}) Κῆονν ὑδιγύθοη: ΤὨϊχίθοη 

αἸνίηθ αὐὐιθαύθθ, ὕνϑὶνθ ὑυ]065, ϑίθνθῃ βύδυβ, ὕθῃ οοτωσηϑηαχηθηΐβ, Π]Ὲ6 

το ὐηβ Ῥγθοθάϊηρ ΟἈΠΔΟΙσ Ώ, οἰρῦ ἀδὺθβ ῬΥθοθαάϊηρ, ΟἸΓΟΌΙΠΟΙΒΙΟΉ, ΒΘΥΘῊ 

αδΥβ οὗ ὑπ6 ψθοΚ, βὶχ Ὀοοῖκὰ οὗ 6 ΜΊΒπηδη, ἤν Ὀοοκα οὗ ὑμ6 Τᾶνν, ἴου 

ταϑύγοηϑ, ὕγθ6 ῥϑεγ ΘΡΌΉ 8, ὅσο ὑ8. 0165 οὗ ὑπ6 οονοηδηῦ; θαῦ ΟΠπ6 15 οὐν αοα 

ὙΠῸ 15 ον ον ὑμ6 Ὠθᾶνθηβ δηα 86 Θαυἢ.᾽ 

ΤῊΝ 15. ὁη6 οὗ 8ἃ Ἀγ] Υ οὗἩ σου. ηρ- ῬΟΘΥαΒ, ΘΡΡΥΘ ὑν Ὠ6]α ἴῃ ΤΟ ἢ 

ἔδνου 1 τηθαΐϑονδὶ ΟΊ ΒΌΪΘ ΟἸΩ 65 ; [ῸΥ ὑπ 6 0 δῦθ ποὺ ψϑῦ χαϊΐα ἔουρονίβῃ 

ἴῃ ΘΟΌΠΌΟΥΥ ΡΪδοθθ. Αἢ οἹα Τιϑῦ]  ΘΥΒΙΟῚ ΓΌΠΒ : “ πῸ5 οδϑῦ θαβ, οἷο. δηᾷ 
ΟΠ6 οὗ [868 501Π-ϑαγχνινίηρ ἘΠΡΊΒΏ ΙΌΥΤΩΒ. ὈΘΡΊΩΒ, “ΟΠΘ᾽Β ΟἿΘ ἃ]] δίοῃβ, δᾶ 

ΘΥΘΥΙΔΟΙῈ 5081} Ὀ6 50, ὑῃθῆσθ ὑθοκοῃϊηρ Οἢ 85 [8 85 " Τ ψοῖνο, [Π6 ὑνοῖνθ 
ΒΡΟΒΌ]6 5. Προ Ὀούὰ ὑμ6 ΘΒ δηὰ (ἸΥἸΒΌΔΏ ΓΟΥΤῺΒ 816. ΟΥ Ὦδϑγθ ὈΘΘὴ 
ΒΟΥΙΟΏΒ, 850 1Ὁ 15. ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑμδὺ ὑῃ6 ὅθνν τϑν ἤδνθ ᾿τηϊδαῦθα Ὁῃ6 ΟἸγἸϑθδη, 

Ὀαὺ ὑπ 6 πόθου ἔοστη οὗ ὑπὸ Ἡ ΘΌγον Ῥόθτα ἤοτΘ δρϑῖῃ ρῖνοβ 1 ἃ οἰδήτη ὕο Ὅ6 

ὑμουρὺ ὑμ6 θυ] υ.᾽} 

ΤῊΘ ῬΊΘο6Β ρΊνϑη Ὀ6]ΟΥ 8.6 βοῖηβ οἵ ὕῃθ Μϑδοθαοῃϊϑῃ ρ8178}]6]85 
ὕο Ὁ}: σΟΙΩΡΟΒΙΦΙΟῺ8 αΙΒο 5566 ἴῃ ὑῃ6 ΤὈΓΘΡΌΙΪΗρΡ' ῬΑΓΘρΡΤΘΡΏ. 

1 Μρῃᾶθρβ, ϑεγυΐοα ΚοὸῪ ἐν6 Εϊγβὲ ΝισΙίβ οΥ Ραβδουθν, Τιοσπάομ, 1862 (1 ἐμ 6 

9ο 158 ἰηἰογρυθίδίιου, ὑπμ6 ψοσγὰ βδἤμμηγα,-- ο8},᾽ 18. δοηραγθὰ σι ϑλίμα). 

ἨΔ, 0611, Νιγβεγῃ Πμηνοβ, Ὁ. 288; Ροριίαν ψηιεβ, Ὁ. 0. 

21--2 
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1. 

1. (ὠἀἌγομι ϑαϊοπῖοα.) 
΄Κ΄Ν 3 Ἀ - 

ΠΠῆγες ᾿ς τὸ κυνῆγι; 

11ῆγα. 
ῇ “ 

Σκότωσες λαγο; 

Σκότωσα. 

Τὸν μαγείρεψες; 
Τὸν μαγείρεψα. 

Ἔφαες; 

Ἔφαα. 
Μὲ “ Ν 4 ἐ κράτησες καὶ μένα; 

Σὲ κράτησα. β 
Ποῦ ν᾽ τος; 

Σ τὸ ντουλάτπι. 
Κρίκ, κράκ---ἔσπασε τὸ κλειδί. 
Ποῦ ᾽ν ὁ λαγός; 

Τὸν ἔφαε ἡ γάτα. 
᾿ ᾿.} ς [Ά 

ἸΙοῦ ᾽ν ἡ γάτα; 
Σ Ἀ ’ Ἁ ; 

τὰ κόκκινα τὰ κεραμίδια. 
“.γ» Ν ’ Ἁ , Ποῦ ᾽ν τὰ κόκκινα τὰ κεραμίδια; 

Σ τὸ κόκκινο τὸ χῶμα. 
““ ν" “ Ἁ - 

Ποῦ ν᾿ τὸ κόκκινο τὸ χώμα; 

Σ τὸ ποτάμι. 
"ν.3 5 νΝ 7 

Ποῦ ᾽ν τὸ ποτάμι; 

Τὸ ῥούφιξε ἡ ἀγελάδα. 

ΠΠοῦ ᾽ν ἡ ἀγελάδα; 

Τὴν ἔσφαξ᾽ ὁ χασάπης. 
Ποῦ ᾽ν ὁ χασάπης; 

Πέθανε. 
΄ ΄ Ν Πράσα, γένεια καὶ μουστάκια. 

2, (ΨΦΖΎονι γαϑϑδιίζα.) 

Ἦταν μιὰ μπάμπου, πάει ᾿ς τὴ κοπριά, 
Βρίσκει μιὰ κοριά. 

Πάει ᾿ς τὸ τζορμπατζῆ" 

“Τζορμπατζῆ μ᾽, δό μ᾽ ἕνα τζορμπᾶ, 
Νὰ βρέξω τὴ κοριά, 
Νὰ δροσίσω τὴ καρδιά." 



ρκϑέεϊις οθηι8 920 

1. 716 Παγο. 

(ΡΙασγοα Ῥούνεθηῃ ὑμθ ἀὰτβθ δηάᾶ ἐμ ο}1]14.) 

Ἡδϑῦ ὕπου Ὀθοη βμοούϊηρ ἢ 

Τ Ὠδνθ. 

Ἡδϑὺ μοι Κι]1οὰ ἃ διὸ ῖ 

1 Ὠᾶνθ. 

Ηϑϑδὺ ὑδοι οοοϊτοα 10} 

δ νθ. 

Ηδϑὺ ὕμοιῖι δαύθῃ ὅ 

Ι ἢδνθ. 

Ἡδϑῦ ὑποὰ κορῦ ἃ ρουθοη ἔὸγ ταϑὶ 

1 δνϑ. 

ὙΏΘΥΘ 15 7 

Τῃ 6 ουροδια. 

(Εογα {86 ομἹ]ὰ 15 ταϑᾶβ ἴο Βοϊ]ὰ 15 βύβ. ρον οἸθηομθα ομα ονοὺ [86 
ΟἾΘΥ 50 85 ἴο ΤΟΌΓοβθηῦ ἃ ΘΟ ΡΟΔΤα, ψν 116 ὑῃ68 ὩΌΧΕΘ 0165 0 ΟΡΘῊῺ ὕθθυα 

ψῸ ἢ Ποὺ ΤΟΥ ΠΏΡΘΥ δηα ὑπ υγ}.) 

ΟΥἹΟΙΚ, οὐϑοῖο-- -[ἢθ ον 5 ὈγΡΟΚΚΘη. 
ὙΏοΥΘ 15. ὕὍπ6 δῦ ἢ 

ΤῊΘ οἂὖὺ 85 θϑύϑθῃ [1ὖ, 

Ὕορο 15 ὅμ6 οδῦ ἢ 

Οη ὑπ τϑα {1|68. 

ΈΏΘΥΘ δὺ6 [ῃ6 γχϑα {11651 

Ιὴ ὑδδ γϑα θδυίῃ. 

ὙΏοΥΘ 15. ὑπ6 γϑρᾶ θαι. 
ἴῃ ὑῃ6 ΤΊΡΘΙ. 

ὙΥ οΘ 15 ὑμθ γῖνου 

ΤῊΘ οοὺν 85 βιννδι]ονοα τὖ ἀρ. 

ὙΠΟΥΘ 15 ὕπ86 οουν ὁ 

ΤῊΘ Ὀπύοπον Πδ8 Βδαρη θοαὶ ὨΘΥ. 

ὙΏοΥΘ 15. Ὅη6 Ραϊοῃου 
ΗΘ ἴἰβ5 ἀθδα. 
1,6 Κβ, Ὀθᾶγαβ 8δηα τηουβύθϑοῃοβ ! 

-- ϑηα ὑ6 πυ156 Ῥγοοθοαᾶβ ἴο Ὁ10Κ]6 ὑῃ6 Ομ] ἃ ἀπά Υ [16 Ομ δπᾶ τηδῖτα ἰὖ 
Ἰδπ ΡὮ. 

2. 1} Οἰα Ἰζορμιαη. 

ΤΉΏΘΥΘ 5 δὴ οἷα ψοῆϑὴ. ὅθ σψϑηῦ ἴο ἃ αἀυηρ-ὮὨ}}}, 
506 ἔοιιηα ἃ. οὐχ οὗ Ὀγοδά. 

ΚΘ ΘὍῸΘκ5 ὕἤο 8 5ΟᾺῸΡ-Τ Δ ΚΘ: ᾿ 

““() ΜΟΌΡ- Δ ΙΚΘΥ, σῖνθ τὴ86 ΞΟΙῺ6 ΒΟΌΡ, 

ΤΗδὺ 1 ΤηδΥ τΤιοϊβύθῃ ΤΑΥ͂ ΟΡΌΤΩΡ, 
Τμῶῦ 1 Δ Ὺ ΤΟ ΘΒ. ΤΥ Ὠραχί.᾽ 
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Ὃ τζορμπατζῆς γύρεψε τζανάκι. 

Πάει ᾿ς τὸ τξανακτζῆ" 

“ΦῬζξανακτζῆ μ᾽, ἕνα τζανάκι, 

Νὰ πάω τοῦ τζορμπατζῆ. 

Νά με δώσ᾽ ἕνα τζορμπᾶ, 

Νὰ βρέξω τὴ κορια, 

᾿ Νὰ δροσίσω τὴ καρδιά." 

Ὃ τζανακτζῆς γύρεψε χώμα. 
Πάει ἧς τὴ γῆς" 

“Τῆς μ 
Νὰ πάω τοῦ τξανακτζῇ, 

9 σ΄ [Δ 

, ἕνα χώμα, 

ν᾿ , 51 [ , 

Νὰ καν ἕνα τζαναάκι, 

δὗο. 
2) 

Ἢ γῆς γύρεψε δρόσον. 
Πάει ᾿ς τὰ οὐράνια" 

“Οὐράνια μ᾽, ἕνα δρόσο, 

Νὰ δώσω τὴ γῆς, 
Νά με δώσ᾽ ἕνα χῶμα, 

Θὔο. 

Τὰ οὐράνια γύρεψαν θυμιάμα. 
Πάει ᾿ς τὸ πρα᾿ματευτή" 
“ἸΠρα᾽ματευτή μ᾽, ἕνα θυμιάμα, 

Νὰ θυμιατίσω τὰ οὐράνια, 
Νὰ δώσουν δρόσο τὴ γῆς, 

Θὗο. 

Ὃ πρα᾿ματευτὴς γύρεψε φίλημα. 

Πάει ᾿ς τὴ κόρη" 

“ Κόρη μ᾽, ἕνα φίλημα, 

Νὰ δώσω τὸ πρα᾿ ματευτή, 

2) 

Νά με δωσ᾽ ἕνα θυμιάμα, 

οὔα. 

Ἢ κόρη γύρεψε κοντούραις. 

Πάει ᾿ς τὸ κοντουρτζῆ" 

“ Κοντουρτζῆ μ᾽, δό με κοντούραις, 

Νὰ δώσω τὴ κόρη, 

Νά με δωώσ᾽ ἕνα φίλημα, 
οὐο." 



γχγοίεις οΘΏ,8 ΩΓ 

ΤΏΘ ΒΟᾺΡ-Ἰ Δ Ιτ  ἀΘκΚοα ἴῸΥ ἃ ὈΟΥ]. 
56 φοθϑ ἤὅο ὕῃθ ὈΟΜ]-ΙΊΔΙΚΘΥ : 

“0 Βον]-ταδίζου, ρῖνα τὴ0 ἃ ὈΟΥ͂]Ι, 
Ταῦ 1 τηδὺ ἴδκο 1 ὕο ὕμ8 Βουρ-Ψ ΔΙΌ υ, 

᾿ Πδῦ 86 ΤΥ ροἶνβ τὴ8 ΒΟΙὴ6 ΒΟΌΡ, 
Τὸ τηοϊβύθῃ ΤΩΥ͂ Οὐχ, 

Τὸ γϑγοθἢῃ τὴν Ὠθδχύ." 

ΤῊΘ ὈΟΜ]- Δ ΚΟΥ ΔΕΚΘα ἴῸ1 ϑαυίῃ. 
ΞΘ ρΌΘΒ ὅο ὑπ6 φδυ : 

«Ὁ Ἐυύῃ, σίνθ τὴθ βοῖὴθ θαυ, 

Τηδὺ 1 τηϑν δκα 1 ἤο ὑπ Ὀον]-ΤΆΔΚΚΟΥ, 

ΤὨδῦ ἢ ΤΔῪ τϑῖκο ἃ ὈΟΜ], οἴο." 

ΤῊΘ ϑαυὺῃ δβκθα ἔου ἀθν. 

56. ρΡΌΘ5 ἤο ὑμθ Ὠθᾶνθῃβ. 
«0. Ἠδδνυθῃβ, σῖνΘ Τὴ6 βόῖὴθ α΄ἰ6Υν, 

Τηδὺ Σ τὴν ὕδκθο 1ὖ ὕο ὑπ θαυ, 
Τῆϑὺ 586 ΤΩΔΥ ον 6 βοὰθ ϑϑυύῃ, οὐο. 

Τῆς Ἡθᾶνθηβ πκοα [Ὁ ἔρδη ΚΙΠΟΘΏΒΘ, 

6 ΡΌΘΒ ὕο δ τηϑιοῃϑηῦ: 

“Ὁ τῃηϑιοηϑηῦ, σῖνθ τὴ68 β0Ππ16. ἔγδῃ ΚΙΠΟΘΉΒΒ, 
Τὺ Τὸ γηδὺ ἔαταϊσαίθ ὑπ ΗΘΑνΘΏΒ, 

ΤῊϑὺ ὑΠ6Υ ΓΩΔῪ σῖνθ βοὴ ἀδθν ὅο ὑὴ6 φαγῇ, οὐο.; 

ΤῊΘ Ἰηϑιοηϑηῦ δβκοα ΤῸ ἃ ΚΙΒΒ. 

56 ρΌΘΒ ὕο ὕπο τηϑίά: 

“Ὁ χηϑῖα, ο͵Ἴγ6 176 ἃ ΚΊΒΆ, 

ΤὨδῦ 1 τϑὺ ἕδϊζο 1Ὁ ἴο ὑμο τῃθιοηϑηῦ, 

ΤΗδῦὺ ἢὯΘ ΤΥ σΊγΘ Τὴ6 0116 ΥΔΏΚΙΏΟΘΏΒΘ, ϑὗο. 

ΤῊΘ γηϑ]α δβιζθα [ὉΣ ἃ. Ῥδὶ οἵ ΒΠΟΘβ. 

5.6 φοΘβ ὕο ὕδ6 ΒΒοθιαδῖου: 

(Ὁ 5Ποθ6-ἸΏΘ ΚΟΥ, σοῖνθ Τὴ6 ἃ 81} οἵ ΒΏΟΘΒ, 

----τ- -- τοῦ ----.-.- -οὄ-.-.-ς- -- 

ΤὭδὺ 58:6 ΤῊΔῚ ΡἾΥΘ 1ὴ6 ἃ ΚΙ58, οὔο.ἤ 
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Ὃ κοντουρτζῆς γύρεψε μεσίνι. 
Πάει ἧς τὴν ἀγελάδα" 
“᾿Αγελάδα μ᾽, ἕνα μεσίνι, 

Νὰ δώσ᾽ τὸ κοντουρτζῆ, 
οὐο. 

Ἢ ἀγελάδα γύρεψε χορτάρι: 
Πάει ᾿ς τὸ μπακτζεβαντζῆ" 

“Μπακτζεβαντζῆ μ᾽, ἕνα χορτάρι, 

Νὰ δώσ᾽ τὴν ἀγελάδα, 

οὖορ. οὗο. οἷο. 

ΤῊΘ γὙϑοῖ θυ ἤΘγο Ὀσοκο οὔ οαὖ οἵ Ὀγοαῖ δα ποὐμϊηρ ψου]ὰ 
1ηἀπ66 Ὠ]τὴ ὕο ργοοθθᾶ, Νοὺ αἸα [ 1ηδβιϑύ, ἃ5 το ἡ δῦ 6 5818 

Τ᾿ σαύμοτθα ὑμαῦ 06 ϑνϑυ!αϑυϊηρ' ΟΟΥ ῃ86 Θαὔθῃ 0 {Π6 ργυϑ88 δῃηὰ 
γᾶ, 1 61 ὕΓ, Θαῦθῃ ἊΡ ὈΥ͂ ὕμ6 Ὀυΐομου, 0 1 ἢ15 ὕΤΗ νν88 

Θαύῦθη Ρ ὈΥ 1)οαύῃ, δηὰ βὸ ὑπ βοὴν οϑηβ ἰο ἃ παύαγαὶ θη. 

Π. 

ΤῊΘ [Ο]ΠΟνπρ᾽ ὕνγο ροθιη8 81:6 ὑδκθη ἔγοτα ΟΟαβίοβ᾽ ϑοηρδ Οὗ, 
γὰῳ “ωϊμογίαπα, Νοβ. 104 δῃα 108. 

1. Οἱ δέκα ἀριθμοί. 

Ἵνα λόγο θέλ᾽ νὰ πῶ' 
“Ἕνας μόνος Κύριος." 

᾿Ανυμνοῦμεν, δοξολογοῦμεν, Κύριε. 

Δύο λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ" 
“ Δεύτερ᾽ εἶν᾽ ἡ Παναγιά, 

ἕνας μόνος Κύριος." 
᾿Ανυμνοῦμεν εἴα. 

Τρία λόγια θέλ᾽ νὰ πώ; 
«“Τρισυπόστατος Θεός, 
Δεύτερ᾽ εἶν᾽ ἡ ἸΠαναγιά, 

ἕνας μόνος ἸΚύριος." 

᾿Ανυμνοῦμεν οἴο. 

Τέσσαρα λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ" 
“Τέσσαρες Βαγγελισταΐ, 
Τρισυπόστατος Θεός, 

οἰο." 
᾿Ανυμνοῦμεν οἷο. 



Ἡγϑοίὶς ΤΡοθηιβ᾽ 829 

ΤῊ 5Βοθισωδίζοι" 5 Κοα [Ὁ ἰϑαύῃ θυ. 

ΤῊ ΟἿ ΔΒΙΚΘα [ῸΥ φ,͵δΒΒ. 

ΚΘ φΌΘΒ ὅο [8 ΘΟ: 

(Ὁ ΟΥ̓́, βῖνθ τὴ βοὴ ᾿θδῦῃου, 

Γμδῦ 1 τ ΔΥῪ δῖκο 1Ὁ ο ὑῃθ 5Βῃοθ- Ὡιδῖζον, οο." 

56 ρόοθϑ ὅο ὕῃ ραυάθῃθυ: 
“0 ρα ΘΏΘΥ, ον Τὴ6 Ξ0Ιὴ6 Ο,ΆΒΒ, 

ΤΗδὺ 1 τὺ ἰᾶκα ἰῦ ὕο 86 ὁοον, οἷο.» 

Ἐν οὐμου βοηρβ οἵ ῃ6 ὕγρθ οἵ “86 ἢουβθ ὑμδὺ εϑοῖς Ὀα1}0 ἢ 

566 Ῥᾳββον Νόοϑβ. 378---275:; Α. Δ. Γουσίου, “Τὰ Τραγούδια τῆς 

ἸΠατρίδος μου᾽ Νο. 103, ΤῊΙ8 ἰαδὺῦ πὰ Ῥάαββον Νο. 274 δγθ 
ΨΟΥῪ οἷοβθ ρϑγ81161]5. ὕο τῇ 6 Ηθῦτον Ομαα σααγψᾶ, ταθὐϊοηθα ὉΥ 

Ννυ Τύΐου, 

1 ψΊΒῊ ο ΒΔΥ ΟΠΘ: 

1 ψΙΒῈ ἰο βδν ὕψο: 

Τ 5} ἴο 58. ὑδγθθ: 

1 ψἸΒῺ ἴο ΒΔ. ἴΌῸΓ: 

1. {6 Τοη, Νιωηιϑογϑ. 

“Οη6 οἷν [ιοχ." 
8 ργϑῖβθα ΤΏρο, ψθ ρου ὙΤΠθο, Ο Τορὰ ! 

( ΒΘΟΟΠα 16 6. Ηοὶν ὙΙΓρΡΊΩ, 
Ομο οἠἱν Τωοχα;᾽ 

γε ργϑῖβδθ ΤΏθο, οἷο. 

ΠἼΠΉγ66 Δ. ὑῃ6 ῬΘΥΒΟῺΒ οὗ ὑμ6 ΤΥ, 

ΘΘΟΟΠα 15 ὕμ6 Ηοὶν δ ρΊη, 
Ομ οηἷν Τογα. 

Ὗγ6 ρύϑιθθ ΤΏρο, οἷο. 

“ ἘῸῸΡ 81᾽6 ὑῃ6 Εἰνδηρθ]δύ8, 

ΝΥΝ ΝΟ ΝΥ Τ᾿ 

οἴο." 

6 ργδῖβ ΤΏὮθο, οἷο. 
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Πέντε λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ" 
“Πέντε παρθένων χοροί, 
Τέσσαρες Βαγγελισταί, 

οὔο." 

τς ᾿Ανυμνοῦμεν οἷο. 

“Ἑξη λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ" 
““Βιξαπτέρυγα Θεοῦ, 
Πέντε παρθένων χοροί, 

οίς,᾿ 
᾿Ανυμνοῦμεν οἴα. 

Ἑφτα λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ" 
“ΕΠ φτὰ ἀστέρες τ᾽ οὐρανοῦ, 
᾿Εξαπτέρυγα Θεοῦ, 

οὗοἢὦ 

᾿Ανυμνοῦμεν εἴο. 

᾿Οχτὼ λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ' 
“Οχτὼ ἦχοι ψάλλονται, 

“Ἑφτα ἀστέρες τ᾽ οὐρανοῦ, 
οὖς. 

᾿Ανυμνοῦμεν θα. 

᾿Εννεὰ λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ" 
“Ἔννεα ἀγγέλων τάγματα, 
᾿Οχτὼ ἦχοι ψάλλονται, 

θίο.; 

᾿Ανυμνοῦμεν οἴο. 

Δέκα λόγια θέλ᾽ νὰ πῶ, 
Καὶ νὰ σώσω τὸν σκοπό' 

“Δέκα ἶἾναι ἡ ἐντολαῖς, 

᾿Ἐννεὰ ἀγγέλων τάγματα, " 

οὔο." 
᾿Ανυμνοῦμεν, οὖς. 

2, Οἱ δώδεκα ἀριθμοί. 

Ἵνα, μωρέ, ἕνα. δες το ποῦμε ἕνα" 
“Ἕνα τὸ πουλοῦδι, τὸ χελιδονοῦδι ποῦ λαλεῖ τὸ βράδυ, 

Λαλεῖ καὶ κυρλαλεῖ." 



γϑεϊις οθηι8 991 

1 ψΊΒῈ ὕο 858. ἔνθ: 
« ΕἾΘ ΔΙῸ ὕμθ ομοῖγβ οὗ υἹΓΡΊΏΒ, 

ΕΟ ἃγ ὑῃ6 ΕὐνϑηρΘ 508, 

οἴ." 
ὟΥε ρῥγαῖβθ ΤΏΘθ, οὔο. 

1 ν]ϑὴ ο ΒΦῪΥ Β1Χ: 
(ΘΙ χ- Τ]ηροα ἀΥ6 ὑμ6 ϑῆρθ]5 οὗ αοά, 

ΕἾνα δ ἐῃ8 σμο5. οὗ νἹΓΡΊΉΒ, 

οἷο." 

γε ρεϑιϑ6 ΤΏΘρ, ϑῦο. 

1 ψ ΙΒ ὅο 58. Β6ύθῃ: 
(θνοῃ 816 86 Β5ἴδηβ οἵ ἤθᾶνθηῃ, 

ΘΙχ.- σἰηροα το ὕμ6 δηρ9}5 οὗ ὅοα, 
οἵο.; 

ὟΥ 8 ριδῖβθ ΤΏΘο, ϑὗο. 

Ι νΙΒῊ ὕο 580 οἰραῦ: 
«ἘΠ ρῃῦ ὕσηθθ 8.6 βαρ δῦ ομυτ ἢ, 

ϑονθη 816 ὕδ6 ϑδυβ οὗ ἤθᾶνυθῃ, 

οἰο. 

Υεο ρῥγαϊβ ΤΏΘΘ, οἴο. 

1 1ΒῺῈ ἴο 580 ὨΪη6: 
(ΝΊΩ6 816. Ὅη6 ἸΘΡΊΟΩΒ. οὗ 8 ΒΏΡΘΙΒ, 

ἘΠΡΩῦ ὕσμθβ 8.6 βὰηρ δὺ ΘὨυΓΟὮ, 

οἵο.; 

νὰ ργϑῖβϑθ ΤΏθϑ, οἵο. 

1 ψΙΒῺ θη ἴο 580, 

Απαὰ οομοϊααθ τὴν ἰΔΥ: 
ΡΒ ἃ 6. ὕ6 Οὐομδηστηθηΐβ, 

ΝΙη6 816 ὑμ8 Ἰθρίοηβ οἵ 6 ϑηρθ]5, 

τς ρίο,)» 

ὟΥε ργϑίβθ ΤΏΘθ, οἷο. 

2, Τμὸ Τιυοῖνε Νιρήϑογ5. 

-- -- ---« - -- 

» 5.) "-- τ τ παν, ---.-ν -«αὐ -“-- τ Ὸν---.,.5 ..- » “5... 

“Ὁ η6 15. ὕὉπ6 10 016 Ὀρνὰ, ὑπὸ 110016 βυνδιϊον ὑμδῦ ΒηΡΒ ἴῃ Ὁ06 ὀνθηϊηρ, 
ΞΙΏΡΒ Δα Μ8ΡΌ]65." 



99. 

"Ἂς 

ἼΑς 

"Ας 

ἾΑς 

᾿Ας 

Ας 

"Ἂς 

"Ἂς 

"Ἂς 

ΓΑς 

Ἂς 

Η͂ ασοαοηϊαη οίκίογο 

τὸ ποῦμε ἕνας, Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ δυό" 

“Δυὸ πέρδικες γραμμέναις, 
Ἕνα τὸ πουλοῦδι οἷς." 

»“". ὃ ἥ Ν Ν “ . 3 Ἁ ᾿ς τὸ ποῦμε δυό. Νὰ πᾶμε καὶ ᾽ς τὰ τρία 

“Τρία πόδια ᾽λετροπόδια, δυὸ πέρδικες γραμμέναις, 
Ἕνα τὸ πουλοῦδιε οἷο. 

“ ὔ͵ Ἁ ἊὉ :Ξ 37 Ἁ ’ ᾿ 

Το ποῦμε τρίαᾳ. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ τέσσηρα 

“Ῥέσσηρα βυζιὰ ᾿γελάδας, τρία πόδια ᾿᾽λετροπόδια, 

Δυὸ πέρδικες γραμμέναις οἰο.; 

το ποῦμε τέσσηρα. Νὰ πᾶμε καὶ ἧς τὰ πέντε' 
“Πέντε δάχτυλα ᾿ς" τὸ χέρι, τέσσηρα βυζιὰ ᾿γελάδας, 

Τρία πόδια ᾽λετροπόδια οἷα." 

Τὸ ποῦμε πέντε. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ ἕξη'" 

““Ἐξη μῆνες μισὸς χρόνος, πέντε δάχτυλα ᾿ς τὸ χέρι, 

Τέσσηρα βυζιὰ ᾿γελάδας οἴο.; 

τὸ ποῦμε ἕξη. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ ἑφτα" 

Ἐφτὰ ἑφτάκοιλο τὸ κλῆμα, ἕξη μῆνες μισὸς χρόνος, 
2) 

ἐ “ 

Πέντε δάχτυλα ᾿ς τὸ χέρι οἴο. 
Ὡ: ς , Ν᾽ ΝΟ Ἁ. 5" Ἁ 3 , 

τὸ ποῦμ ἑφτά. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ ὀχτῶ" 

“Ὀχταπόδι τοῦ θαλάσσου, ἑφτὰ ἑφτάκοιλο τὸ κλῆμα, 
“ξη μῆνες μισὸς χρόνος οἷο. 

πΎ; , Ν ᾿ ν 3 ΝΣ το ποῦμ᾽ ὀχτώ. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὸ ἐννεά' 
«ς 3 ΙΝ [ω 3 Ν δί δ ἠὃ ἴω “ Ἐννεὰ μῆνες εἶναι τὸ παιδί, ὀχταπόδι τοῦ θαλάσσου, 
“Ἑφτὰ ἑφτάκοιλο τὸ κλῆμα οἷο.᾿" 

3, 2 ν Ἂ νΧ » Ν Ι͂ 

το ποῦμ᾽ ἐννεα. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ δέκα" 
( 7 Ν 2 Ν “ 53 ν 7, Δεκαρίξζει τὸ χοιρίδι, ἐννεὰ μῆνες εἶναι τὸ παιδί, 
᾿Ὀχταπόδι τοῦ θαλάσσου οἷο." 

" ᾽ Ν [ο κ 29 ν Ψ, το ποῦμε δέκα. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ ἕντεκα" 

““Ἔντεκα μηνῶ φοράδι, δεκαρίζει τὸ χοιρίδι, 
3 ᾿ ΝΥ 5 ᾿ 7) 22 
ἔννεα μῆνες εἶναι τὸ παιδί οἴο. 

ῳω Ψ Ἁ ω 1-Ψᾧϑ » Ν ; 

τὸ ποῦμε ἕντεκα. Νὰ πᾶμε καὶ ᾿ς τὰ δώδεκα" 
{ ὃ ίω “ ͵ Ψ ΨᾺ ΄, 

Δώδεκα μηνῶ ὁ χρόνος, ἕντεκα μηνῶ φοράδι, 

Δεκαρίζει τὸ χοιρίδι οὐς.» 



ργϑεις οΘη18 999 

1ιοὺ ὰϑ 0811 10 οη6. Τιϑῦ ὰἃ8 ρὸ ἴο {86 ὑψνο: 

ἐσ χοὸ Βσρϑα ραγύσρθθ, οὔθ 15. ὑμα 0018 Ὀἱνα οὐο." 

Τιοῦ 8 6811 1Ὁ ὕψο. [ιδὺ ὰϑ 8ο ἴο μ8 ῆγθο: 

“ὮχθΘ 816 6 ἔδοῦ οὗ 0886 ρ]ουρῇ, ὕνο βύσιροᾶ ραχύγιάρθϑ, 
Οπα 15 ὑπὸ 0016 οἰγαὰ οἵα" 

Τοῦ ὰϑ 0811 1Ὁ ῆγοθ. Τὺ ὰἃβ ρὸ ἰο ῃ8 ἔουγ: 

“ ΕῸΌΓ 8.08 ὕπ6 ὑθδίβ οῃ ἃ οονβ υἀὐάοΥ, ὑῆγθο ὑῃ6 ἔδοὲ οὗ [86 ρ]ουρῇ, 
ἼΤνο βύχροα ραγύνιασοβ οὐο." 

Τοῦ 18 οἈ}} 1ὖὺ ἔουγ. Τοῦ ὰἃϑ ρὸ ἴο {88 ἤνβθ: 

(ΕἾνΘ δῖ ὑῃ6 ἤπρϑυβ οὗ ὑπ6 πδηᾶ, ἔοιιν ὑμ6 ὑθαῦβ οὔ ἃ οοὐνἔοδ ἁαάου 
ΤΏτοΘο ὑῃ6 ἔδθοῦ οὗ 86 ρὶουρῇ οἱο." 

) 

1.6 118 0811] 1 ἥνο. 1μοῦ τ ρὸ ἴο ὑμ6 Βχ: 

(ΙΧ τηοηὐῃβ τηϑῖζο ἢ] -ἃ- γϑαν, ἤν ἃγθ 88 ΒΏΡΘΥΒ οὗ ὕμο ἢδηᾷβ, 
ΕΟῸΣ ὑπο ἐθαύβ οὐ ἃ οονϑβ ὑαάϑν οἷο. 

Τοῦ τι 0811 1ὖ Βῖχ. [,ϑῦ ὩΒ ΡῸ ἴο η6 Βδυθῃ: 

ἐθνθη ὈΌΒΏΘΙΒ ὈΘΔΥΒ ὕΠ6 ν᾽ 6, 51Χ τλοηῦῆβ τᾶκα ἢΔ]}-8- 980, 

ΕἾνΘ δὺο 9 βηρϑιβ οὗ ὑὴθ Βαμα οἵο." 

Τοῦ 18. 0811 10 βουθῇ. [ιϑὺ ἃ ρῸ ο {π8 οἱρῃῦ: 
“ ἘΠρηῦ δύ. ἢδ85 ὑμ6 ουὐι]6- ἤθη, βϑύθὴ ὈΌΒΉΘΙΒ. ὈΘΔΥΒ. ὑῃ 6 ν]ηθ, 
ΙΧ τη τηϑκο Βα] -ῶ-σθᾶν οἷο. 

Τοῦ ὰϑ 08}1 1ὖ οἱρῃῦ. Τιοῦ ὰϑ ρὸ ὕο ὕῃ8 Ὠ]Π6: 

(ΝΙη6 τηοητῃβ 15. ὅ86 οὨ114 ἴῃ ὑΠ6 στουα}, οἰρῃῦ δύ α π88 ἐμ οἰ6616- Η5Ε, 
ϑθυθῃ ὈυΒ6]5. ὈΘΑΥΒ ὕπ6 νἱηθ οὖς." 

Τοῦ ὰϑ 0811] 1ὖ ἶηθ. [οὐ ὰϑ ρὸ ὕο ὑμ6 ἔθη: 

“ρῃ χηοηῆβ ὕδ6 γοῦηρ' Ὀ1Ρ),} Π1Π6 το 8 15 ὍΠ6 ΟὨ11α 1ῃ ὑΠ 6 νοι, 
ἘΠρηῦ ΔΥΤΏ5. μ85 ὑπ οαδ]6- 8 ἢ οἷο." 

Τὺ ὰϑ 6411 τὸ ἔθη. 1μοὖ τ ρῸ ἴο {86 6]δθύϑθῃ: 

« ἘΠΘνθὴ το δ ὑμ6 [08], ὕθῃ τηοηθβ 6 γοῦῃρ; ρῥἷρ, 

ΝΊη6 τηοηὐῆβ 15 Ὅη6 ΟΠ 1ῃὴ 6 ψόοσα οἷο," 

Τοῦ 8 08}} 1τὖῦ οἴθνθῃ. 1,οῦ ὰΒ ρὸ ἴο [ῃ6 ἀνοῖνθ: 

(ΧΟ ]νΘ πο ἢδ5. ὕὴ6 γϑϑν, δἰθνθῃ στῃοηδὴϑ ὕῃ6 08], 

Τὴ τηοηΐῃβ {ῃ6 γούπηρ Ροἱρ οἷο.» 

1 Τ ϑγη ποῦ δὖ 811 ὀογίαίπ οὗ [π6 δουγβοίμβϑβ οὗ 1 ὑγϑηβ]δύϊοη οὐ {μ15 1116. 
ΟΟυβῖοβ 8Ρ6118 χειρίδι, ΜΏΙΟΒ ταθδηβ ποίῃϊῃρ; χειρίδα, “6 Β8π6]6 οὗ [88 
μινυρα,, «ταχύ ὰὺ αν αι ςτὸ... ΝΣ 

Ὀδ6θὴ βαρσοαίθα ἰο τὴ ὑμϑὺ χειρίδι ταϊρῃῦ τηθὰῃ “Βεμᾶ᾽ δοᾶ δεκαρίζει μοῦ [6 
Βδηβ θυ “θη στοοίβ (βηρ 615). 16 βυρθθβύϊοη 15 ΟΟΥΓΔΙΩΪΥ ἸΏΡΘΩΙΟᾺΒ; Ὀαῦ, 
Ι ἴοδυ, Ἠδυὰὶν Ῥοσπ οαὐ Ὀγ ὑπ ασθθκ δἃ5 10 βίϑδῃηϑβ. 



ΟΗΑΡΤΈΕΗ, ΣΙΣ, 

Λειανοτράγουδα.ἷ 

[ΤῊ 6 πιϑ]ου!γ οἵ ὑπ 6 ο]Πονίηρ οουρ]οὶβ 6 γ6 οοἸ]θοίθα δὖ 
Θθ]οπίοα, ὑμοβ ὑμᾶὺ 1 ῥἱοκθά ἀρ ἴῃ οὐὔμοὺ ρᾶγίβ οἵ Μϑοβθαοῃῖδ 

ὍΓΘ ΒΡΘΟΙΔΠν ᾿παϊοαύβα.] 

1. 

5 , 3 5. ΓΜ 4 ε] Ν ’ Αγάπην εἶχα κ᾽ ἔχασα ἀπ᾽ τὴ κακογνωμιά μου. 

Τώρα τὴ γλέπω ᾿ς ἄλλονε καὶ καίετ᾽ ἡ καρδιά μου. 

2. 

᾿Αγάπη μου χρυσ᾽ ὄνομα, τῆς γειτονειᾶς κορώνα, 

Δός με τὸ δαχτυλίδι σου νὰ κάνουμ᾽ ἀρραβῶνα. 

9. 

᾿Αγάπησα, τί κέρδεψα; τῆς γῆς τὴν ὄψι πῆρα, 

Τοῦ κόσμου ταῖς κατακρισιαῖς ὅλαις ἐγώ ταῖς πῆρα.3 

4. 

᾿Αγάπησα, τί κέρδεψα; τῆς γῆς τὴν ὄψι πῆρα, 
Τοῦ κόσμου ταῖς καταφρονιαῖς, καὶ πάλι δέ᾽ σε πῆρα. 

ὅ, 

᾿Αγάπησα κ᾽ ἐγὼ ᾿ρφανὴς ἕνα κομμάτι χιόνι, 

Κ᾽ ἐκεῖνο τὸ ζουλέψανε οἱ ἄπονοι γειτόνοι. 
Ἄ 

1 ΑΥ Νίρυῖία ἰμθβ8 αἰ δ 9}}8 ἅτ 68]1684 Θαϊαίε8 (Τλάται:), ἃ ποτᾶ οἵ (ἰο ΤΩ6) 
ὉΠ ΚΉΟηΙ 8. }}10168.Ψ 

2. Ορ. Ῥϑββοῦ, δίβείομα Απιαϊογία, Νο. 8. 



7ονο- Οονρίο 8 990 

1], ουθ-Οοιρίοίξ. 

1. 

1 δὰ ἃ ᾿Ιδάν]ονβ δηᾶ Ἰοϑὺ Ποὺ ὑΒΓΟΌΡἪ τὴν Ο]]Υ. 

Νοῦν 1 8686 Β6ὺ ἴῃ ϑηῃούμου ΒΒ ΔΙΊΩΒ, 86] Τὴν Ὠθᾶγῦ 15 ΘΟηΒυ θα ΜΠ ρουίοῦ, 

2. 

Ο τὴν Ἰονθ, ἤϑιθ οὗ ρο]α, οσοσῃ οὗ ὑπ μοιρῃ Ρουτῃοοά ! 
Οαἷνα τὴθ ὑῃν τὴρ ὑμαῦ ψχὸ δ Ὀ6 Ὀοίγούμαα. 

9. 

1 πᾶν [116 1 ἸΙονθο. Ὑγμδὺ ἤᾶνα 1 ραϊπθα ἢ 1 βᾶνο δϑϑαϊηθα ὑῃ6 μπθ 
οἵ 86 ϑαγυίῃ, 

Απα ῃ6 Ὀϊδιηθ οὗ ὕῃβ μου] 15. 811 Τ]η6. 

4 

1 μδνα [8116 ἰὴ ἰονθ. ὙΥμαὺ ἢᾶγθ 1 σολποα ἢ ΤΙ γᾶν θϑῖηθα ὑμα ἢπθ 

οἵ τῃ6 ϑαυΐῃ, 

Απὰᾶ ὑμ6 οοπίοθιηρὺ οὗ ὕμθ ψουν]α, δὰ γοὺ ὕμθθ ᾶνθ 1 βγηῃθα ηοῦ. 

ὅ. 

Τ, ῬΟΟΡ οὔῬϑῃ, δῖ ἴῃ ἰἴόοσ ψιὺ ἢ ἃ βηον-Ηδῖί ; 

Ἰὔνθη δὲ 0ῃ6 ΟΥ̓́Θ] ΘΙ ὈΟΌΥΒ ΘΏΨΥ͂ Τη6. 



86... 6-ΏΞἌο Μαοράοπίαη Ποϊβίογο 

6. 

᾿Αλλοέμονο τί θὰ γενῇ τὸ ἰδικό μας χάλι; 
Δίχως παρᾶ, δίχως δουλειὰ κὴ ἀγάπη ᾿ς τὸ κεφάλι! 

1. 

᾿Ανάθεμα τὴ Τύχη μου καὶ τὴ κακιὰ τὴν ὥρα, 

Ποῦ σ᾽ εἶδαν τὰ ματάκια μου, καὶ τί νὰ κάνω τώρα; 

δ. 

ἊΑν δώσω καί σε θυμηθῶ ἀπάνω ᾿ς τὴ δουλειά μου, 

Τὸ βελονάκι ποῦ βαστῶ το μπήγω ᾿ς τὴ καρδιά μου. 

0, 

(γον Μοϊίφηνί,.) 
» κι “ Ν “ Ἁ [οὶ 7 ᾿ Ανοιξε, γῆς, μέσα νὰ μπῶ, καὶ χῶμα, σκέπασέ με, 
Γιὰ νὰ γλυτώσ᾽ ἀπὸ σεβντᾶ καὶ πάλι ἔβγαλέ με. 

10. 

᾿Απὸ τὴ πόρτα σου περνῶ καὶ βρίσκω κλειδωμένα. 
Σκύφτω φιλῶ τὴ κλειδωνιά, θαρρῶ φιλῶ ἐσένα. 

χη, 
(γοηι Ζιοϊμηνα.) 

" 3 Ν Ἀ ’ ἢ Ν Α 7 

Ασπρη εἶσαι σὰν τὸ χιόνι, κὀκκινη σὰν τὴ φωτιά, 

Σὰν τὰ μάρμαρα τοῆ ἸΠόλης ποὖναι ᾿ς τὴν ᾿Αγιὰ Σοφιά. 

12. 

ἼἌΑΛφες με μή με πειράζξῃς, ἄφες με ᾿ς τὸ χάλι μου, 

Σύ με πῆρες καὶ τὸν νοῦ μου ᾿πὸ μέσ ᾿π᾿ τὸ κεφάλι μου. 

18. 

Γιὰ διὲς ἐκεῖνο τὸ βουνό, ποῦ ἄναψε καὶ καίγει, 
ἐν 3 ΄ 3 ν" ͵7ὔ ν 7 Κάπποιος ἀγάπη ἔχασε καὶ κάθεται καὶ κλαίγει. 

14. 

(γομι οϊοητ., 

᾿Εγω σεβντᾶ δὲν ἤξερα, οὐδ᾽ ἀκουστά τον εἶχα. 
΄ Ἁ 7 2 Ἁ Ἁ. » Ἁ ΄, 

Τώρα μὲ περικύκλωσεν ἀπὸ κορφὴ ᾿ς τὰ νύχια. 



7“ουο-Οοιρίοίϑ 9097 

θ. 

ΑἸΔΒ ! ΠΟ ΜΠ] 15 βδξα οὗ οὐῦὰ οπᾶ ἢ 

ΝΟ ΤὩΟΏΘΥ, 20 ΜΟΥς δηα ἴον ὑο Ὀοοὺ ! 

7. 

Ασσαγϑοα Ὀ6 τὴν ἔοσύπμμρ, δηᾶ ὑμὸ δυ]]} Ποὺν 
Ϊ ΨΈΙΟΙ ΤΩ ΘΥ68 Ὀθῃ6]α ἴμθ0θ. Νοὸν σψβϑὺ δὰ 1 ἕο 4ο 

8, 

ΠῚ ονϑι 1 οβδηοθ ἤο ὉΒ]ηὶς οὗ Ὁπ66 ψᾺ116 αὖ πους, 

ΤῊΘ πθθα]8 ΏΙΟΩ 1 ΠοΙ]ὰ ἴῃ τὴν Βᾶπαά 1 ρῥ]αηρθ 10 ᾿ὔο τὴν πραγ 

9. 

ρθη, Ὁ ϑαυῦμ, ὑμῦ 1 τηδὺ θηὐθ', ἃμῃα μου, Ὁ ἀυδῦ, οονθυ τὰ ὉΡ, 

ΤΗδῦ 1 τηδὺ 6 ουγθα οὗ ΤΩ ραββίοῃ, ΤΏ ἰθὺ τὴθ οαὖ δρϑίῃ. 

10. 

1 Ῥδῆ5 ὈΥ Ὧν ἀοοῦ δηα ἤπα 1ὑ Ἰοοϊκοᾶ, 

1 βύοορ δῃηα ΚΙΒΒ 88 Ἰοοῖς, δηα ργούθηα ὅο δ [κἰββίηρ' 866. 

11, 

Τῆοα αὐῦ 16 ἃ5. ΒΠΟΥ,, ΤΟΎ ἃ5 ὕη6 ΗγΘ, 
ΤᾺ]1] δα 5]1τὴ 116 86 οο]ατηηβ οὗ δῦ δορῃῖδ ἴῃ Οὐμδῦϑ 1006. 

12. 

1,θᾶγθ τὴ6 8]Ί0ὴ6 δηᾶ ὕθδϑθ 1ὴ6 πού. ἴωθᾶνθ 126 8]ΟὴΘ 1ἢ ΤῊΥ ΤΑΪΒΘΙῪ : 
ΙΒ ὕμβου ψὴο ᾿δϑὺ ὑδίζθῃ διΌΔΥ ΘΥ̓ΘῺ ΤΟΥ͂ ΒΘΏΒΘΒ ΓΡΌΙΩ ΤΩ ᾿ι68α. 

1. 

ΒΘΠο]α γοὶ τποὰῃΐϑίη ΙΟὮ 15. Κιηα]6α δηα δῆδιηθδ ! 
ῬΟΥΠΔΌΒ5 βοῖλθ ψυθύο ἢ 15. ον 1] 1ὴρ 15. Ἰοβῦ ἰονθ. 

14. 

Ομποθ 1 Κπον πούμϊηρ οὗ ρϑββϑίοῃ, ποῦ ουθὴ 108. ὭΒΙ6. 
Βαὺ ΠΟΥ 1 ὨδΔ5 σοϊηρδϑθθα τὴ6 ἤοϊη ποδα ὑο ἔοοῦ ! 

Δ ὮΙ, ΒΙΠΟΤΙΡ 6 ΘΧΆ] ΟὐΠ6Ὶ αἰδίϊοηΒ, γ8 αἰοίαἑεα ἴο τὴη6 ὈΥ 8 ρἰἔοᾶ γοῦῃρ 

[ΆΔ]ΟΥ, μα ἃ σγθαΐ ρϑ]]δηύ, οἱἨ ϑϑ]ο θα. ΤῊ15 ΟΩ6 85 ῬΘΥΒΒΡΒ 8 ρχοάποῦ οἱ 18 

ΟὟ. βΘὨΪαΒ, 

Α. ΤΕ. 22 
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16. 

(γομι Ζιοίμνα.) 
ΕΠ , Φ: 7 5", 5 2 λ ἣ ΄ ἰσαι πάπια, εἶσαι χήνα, εἶσ᾽ ἀγγελικὸ κορμί, 
Ἔχεις μάτια σὰν τὸν ἥλιο, πρόσωπο σὰν γιασεμί. 

10. 

(γοην Καίωρἠμοἧ.) 
Ἢ, 7 ’ Ἁ ν᾿ Ἁ Ν Ὗ , μυ 

κέρδησά την τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀγάπη ποῦχα, 
Καὶ φαίνεταί με πῶς φορῶ τοῦ βασιληᾶ τὰ ῥοῦχα. 

117. 
, ,ἦ 5 Ν ΄ δ Χ Ἁ ΄ σύ ᾽σαι τὸ σταφύλι καὶ γω τὸ τσάμπουρο, 

Φίλα με σὺ ᾿ς τ᾽ ἀχεῖλι, καὶ γὼ ᾿ς τὸ μάγουλο. 

18. 
9 3 »ὋἪ. Ἁ ἃ ἴον Ω͂ , 

Ἐσύ σαι κεῖνο τὸ πουλὶ ποῦ τὸ λέγουν κανάρι, 
3 λ ἤ 7 νι δ ὃ , ΄ Ἰ ΠΠοὖν᾽ τὰ φτερά του κίτρινα καὶ ἡ καρδιά του μαύρη. 

19. 

Καράβι τριοκάταρτο, τρέμεις νὰ πάρῃς βόλτα, 

Τρέμει καὶ ἡ καρδοῦλά μου ὅντας σε διῶ ᾿ς τὴ πόρτα. 

20. 

Κυπαρισσάκι μου ψηλό, ᾿ς τὴ ῥίζα ἔχεις χώμα, 

Κ᾽ ἐγὼ μικρὸς καὶ σὺ μικρή, καιρός μας δέ᾽ ν᾿ ἀκόμα. 

21. 

Ντέρτι καὶ πόνος με κρατεῖ, κοντεύω νὰ ποθάνω, 
Σ τὸν πόνο βρίσκω γιατρειά, ᾿ς τὸ ντέρτι τί νὰ κάνω; 

22. 

ὋὉ ἔρωτας τὸν ἄθρωπο πῶς τον καταστιβάζξει" 
Κορμὶ σὰν τριανταφυλλό το κάνει καὶ χτικιάζει. 

29. 
ῇ ς ’ Ν ς ἴω , 

“Ὅλος ὁ κόσμος κῇ ὁ ντουνιᾶς τὰ ζέφκια κάνουν χάξει, 
ζ 

Καὶ ἡ δική μου ἡ καρδιὰ κλαίγει κῇῦῇὶ ἀναστενάζει. 

1 ΟΡ. Ῥαββον, Νο. 861, ἃ Β|10}}{]ν ἀϊ ουθηὺ γϑυβϑίοη ρΊν θη 85 ἃ αἶτρθ (Μυρολόγι), 
Υϑ ΠΟΥ ἸΤΩΡΥΟΡΔΌΙΥ. | 
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15. 

Υουὺ 816 8 ἀοἸς, γοὰ 810 8 φὌΟΒΘ,ἱ γοῦ δνα ὕπ6 ἤρατο οἵὗἨ δὴ 8ΏΡΘΙ, 

Ὑου Ὦδγθ ουὐϑθ {π|κ ὑῃ6 βιὰ, ἃ ἴϑοθ {1 ἸΘΒ7ΆΪ 6. 

16. 

1 μῶν ψορ δ ἸΟΥ δῃὰ μθ ἴον ὑμαῦ 1 οουχίοα, 
Αμπὰ 1ὖ βδϑϑίὴβ ὕο τὴθ ὑμδὺ 1 δῃὴ ποῦν Διταυθα [ἢ ἃ ΚΙΠΡ᾿Ὲ ΤΟΌΘΒ. 

17. 

ΤΏοὰ ἃυῦ 6 ρυύϑρθ δπα 1 8πὶ ὑπ βύδι!ε: 

ΚΊΒΒ τὴ οἡ ὑμο ΠΡ᾿, δια 1 ψ}}} Κιὲβ ὕῆθθ οὐ ὑμθ ομροῖς! 

18, 

ΤΠοὰ ατῦ ὑμ6 Ὀἰχα ΨΒΙΟῊ τθῃ 081} ΟΘΏΔΥΥ, 

Ὕοβθ ἰϑαῦμοιβ ἃ1΄6 ροϊάθῃη, Ὀὰὺ ψῇοβα πραχῦ 15. ὈΪΔΟΙΚς. 

19. 

Ο ὑβγϑθ-τηδϑθα ρδ]}16 νυ, ὑμοὰ δύῦ ὑγουλ]ηρ ἤο νθον στουῃᾷά, 
Εἰσθῃ 80 ὑγθιη Ὁ]685 ΤΥ ΡΟΟΣ ποατὺ σπθῃ 1 Ὀ6Πμο]α ὑπμθ6 βύδησιηρ δὺ ὑμν ἄοον. 

20, 

Ο ἀθδν 5Β]θῃ ον ΟΥ̓ΡΥΘΒΒ, ὑΠ 6 Γ6 15. 5.11 ϑαυύῃ δροαῦ ὑῃν χοοΐϑ. 
Βούῃ ὑπο ἃπα 1 δ᾽6 ἴοο γοιχῃρ, ΟἿ Β6Ά800). Ὧδ5 Ποῦ ΟΟΣΩ6 γαοῦ. 

21. 

Τονα δα ρῬϑΐῃ Βο]α τὴοὸ ἰαβϑῦ, 1 χὰ δὖ ὑπο ροϊηὺ οὗ ἀρδίῃ. 
Αραϊμπδῦ ραΐῃ 1 δὴ ἢπαᾶ ἃ γτϑιηθᾶν, ἀρϑιηϑῦ ἰΙογθ ψῃϑὺ δὴ 1 ἀοῇ 

Ῥ 
22. 

Τιοοῖς μον ἴον θαυβ οαὖὺ 8 τη! 

Α Ῥοάγ ὑμδῦ 15. ὈΪοουαΐηρ [Π|κ6 ἃ τοβθ, ἀθοδῦβ δηᾶ αἴ1685! 

22, 

ΑἹΙ ἐμ6 ΡΘορῖθ, 6 ψ801]6 ψου]α, θῃ]ογϑ ἐδαβύϊηρ ; 

Βυῦ ΤὯΥ ΟὟ θαυῦῦὺ οδ ΟἾΪΥ ΜΘΟΡ δηά 5]6Ὲ. 

1 18 ΜΟΓ,Α 15 ὭΘΥΘΙ 566 ἴῃ ΤΟ ΘῈ ΟὝΘΘΚ 88 ἃ ἐδυγὰ οἵ γυἱάϊοα]θ. Ηρσοὸ 1ὖ 

Τοίουβ ἕο {η6 Οἰγά β Ὀθδυνυ δπα ρυδοθ, ψιβοαῦ ΔῺΥ Δ] δίο ἰο 1(5. σαρροποά 

1 16}]Θοῦ 81 Ρονοσῖν. 

22--2 
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24, 

Ὅποιος θέλει ν᾿ ἀγαπήσῃ, 
. Πρέπει νὰ χασομερήσῃ. 

Πρέπει ἄσπρα νὰ ξοδιάσῃ 
Καὶ νὰ μήν τα λογαριάσῃ. 

25. 

(γοῦν ΘΘΥΥ 68.) 

Σὰν πέρδικα περιπατεῖς, σὰν χελιδόνι τρέχεις, 
Ἀν 5 ν 2 “ Ν Ἂ Ἁ Ἁ Ψ Ι 

Χαρὰ ᾿ς τὴν ἐμορφάδα σου καὶ ταῖρι νὰ μὴν ἔχῃς: 

26. 

Σὰν τέθοια τέθοια λάχανα, σὰν τέθοιαις πικραλήθραις 
Ἔχω κ᾽ ἐγὼ ᾿ς τὸν κῆπό μου σαράντα πέντε ῥίζαις. 

27. 

(ὕγοην αϊαρἠμσἧν.) 

Σὰν τέτοιαις τέτοιαις ῥέπαναις καὶ τέτοιαις ῥεπανίδες 
"χω κ᾽ ἐγὼ ᾿ς τὸν κῆπό μου δέκα χιλιάδες ῥίξαις. 

28. 

(γον Νιρσγιία.) 

Σ τὸν κόμπο, ᾿ς τὴ ῥίζα κόβουν τὴν ἐλῃά, 
Σ τὰ μάτια, ᾿ς τὰ φρύδια φιλοῦν τὴ κοπελλιά. 

29. 

Τὰ μάτια σ᾽ ἔχουν ἔρωτα καὶ μέσα ψιχαλίζουν, 

Κῇ ἀπάνω ᾿ς τὸ ψιχάλισμα φρεγάδες ἀρμενίζουν. 
εἰ 

90. 

Τὰ παλαιά μας βάσανα περάσανε καὶ πᾶνε. 
Τὰ τωρινὰ γενήκανε φείδια γιὰ νά μας φᾶνε. 

91. 
7 ; α 7 , - ,κ ᾿ , Τί νά σου πῶ; τί νά μου πῇς; ἐσὺ καλὰ γνωρίξεις, 

33.»ϑ Σ ΄ ’ 
Καὶ τὴ ψυχή μ᾽ καὶ τὴ καρδιά μ᾽ ἐσύ μέ την ὁρίζεις. 

“ΠῚ ΠῈ6 χῃοϑίσο 18 Βοιῃθηδὺ ἰτη68--- [6 γ6 15. Ο.Θ 50}18}0]6 τηοτο ὑῃ8η 5ῃου]α Ὀ6 ἴῃ 

{Π6 βϑθοομᾷᾶ γϑυβ6---θ αὖ ὑπ 6 Ὀϑαβϑηΐβ 8Υ6 ηοῦ ΟΥ̓ΘΥ- 5 16 1018. 
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24, 

Ηδθ ψῆο ψΨ11 οουχὺ ἃ τηδίἄθη ἔδυ, 

Μυϑὺ πθϑαβ ψαϑῦθ τ ἢ ὑ]1η6. 

ΗἨδ τουϑῦ Ὡθϑαβ Βρϑῃα ΤΩΘΗΥ ὈΙαϑύγθϑ ἴοο, 
Αμάα οουπῦ ὑμθηὶ ποῦ.} 

25. 

ΤῊν ψνΑ]}κ 15 1κ6 086 γαῖ οὗ 86 ραγύγαρο, ΠΥ τ 15. π|κ ὑπ6 Βιρῃὺ οὗ {ῃ8 

ΒΘ] ον. ᾿ 
Οτγοαὺ 15 ὅν Ὀθδαῦγ, δμα γοὺ ὑμοι ἤδϑὺ ὯῸ τηϑῦθ ! 

20. 

ΟἾὨ, οὗ οδΌραρϑβθ δῃα ὑϑάϊβηθθ οὗὁἨἁ Ἀ0Π15 βογῦ, 
1 Ὦδνο ἰογύγ- ἢν τοούβ ἴῃ τὴν Κι ομθη-ρ  6η, 

27. 

ΟἸ, οὗ γϑδάϊβῆθθ δμα ἤΠουβθ- τ α 565. οὗἨ {15 βοχῦ 

ΤΙ μᾶνθ θὴ ὑβουβϑῃα γτοούβ ἴῃ τὴν ΚΙΦΟΠΘη-ρ θη. 

28. 

ΤῊ οἷἶνθ 18. Ῥ] ποῖκθα αὖ ὑπ6 7οἰηῦ, δὖὺ ὑπ σοοῦ: 
ΤῊΘ χηϑια 15. Κιββθα ἴῃ ὑῃ6 ουϑθβ, Ὀθύψθθῃ ὑμ6 θυϑ- ΤΟΥ Ά. 

29. 

ΤῊΣ ΟΥ̓ΘΒ Δ΄Ὸ ὈΓΙΧΩτϊηρ ΜΠ ον δπα 816 τηοϊϑὺ σι ἀθν, 

Αμα οἡ ὑπ Ὀοβοῖὰ οὗ ὑπ ἀν {τισαῦθα δὺο 81] ρ΄. 

90. 

Οὐ ο]4 ὑγόοι]θ5 δὺ6 ρδϑὺ δμα ΡΌΠΘ. 
ΟΥΥ ῥγθϑθηῦ ΟΘΒ πᾶν φὙΥΌΜΏ [ηὔο Βουροηῦβ δηα Μ01} ἀσνοῦῦ 18. 

2], 

ὙΥμδῦ πρϑρᾶ οἵ ψογὰβ ὕμοι γῦ 082} δισᾶγθ 
Τρδὺ Ομ ΤΩΥ οαῦὺ δηά τὴν 800] 81:6 ὑβῖηθ ὕο σοχηχηδηά. 

1 ΠῊ6 γοπηρ ἰδῖϊου οἴη δουρί μθα ἴο γηθ, ψιὺ ἃ ΘΟΙΏ16081] Βῖρῃ, ὑμαΐ ΠΪ8 

Ἠραγὺ δᾶ ν6}1-ὩἸΡῊ ταϊθα Ὠΐγη. 
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ο΄ 39, 
Τὸ ἄχ! δὲ τώὠώξερα ποτὲς νά το φωνάξω. 

΄ Α , - Α , ᾿ 3 ἣ 
Τώρα δὲν ἀπερνᾷ στιμὴ νὰ μὴν ἀναστενάξω. 

90. 

Τὸ μπόϊ σ᾽ εἶναι μιναρές, τὰ χέρια σου λαμπάδες, 

Τὸ στῆθός σου παράδεισος, μπαχτσὲς μὲ πατινάδες. 

94. 

Τὸ ντέρτι τῶν παλληκαριῶν ἡ χήραις το γνωρίζουν 
Καὶ τὰ διαβολοκόριτσα κρυφά το μουρμουρίζξουν. 

ϑ, 

Φεύγεις καὶ φεύγ᾽ ἡ γνώμη μου. ἸΤοῦ πᾶς παρηγοριά μου; 
Ποῦ πᾶς κλειδὶ τοῦ ᾿᾽ρολογειοῦ, π᾿ ἀνοίγεις τὴ καρδιά μου; 

896. 

Φίύλ᾽ οἱ ὀχτροὶ γενήκανε καὶ οἱ δικοί μου ξένοι, 

Κ᾿ ἡ μάνα ποῦ με γένναε δὲ᾽ θέλει νὰ με ξέρῃ. 

Θ.. 

Φύγε πὸ μένα, συλλογή! φύγε πὸ μένα, πίκρα ! 
Δέ᾽ σε στεφανώθηκα νὰ σ᾽ ἔχω μέρα νύχτα ! 

ὍὌντας Πίνουν. 

98, 

Ὃ ὕπνος θρέφει τὸ παιδί, ὁ ἥλιος τὸ μοσχάρι, 

Καὶ τὸ παληὸ κρασὶ κάνει τὸν γέρο παλληκαρι. 

99. 

Χαρά ᾿ς τον ποῦ το πένει, 

Χαρά ᾿ς τον ποῦ κερνᾷ, 
Χαρὰ ᾿ς τὴ κομπανία 
Καὶ ᾿ς ὅλ᾽ τὴ συντροφιά. 
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92. 

Τί νὰβ ψΏθη 1 ἰκηονν ποῦ ΠΟῪ ἴο ΟΥΥ ΑὮ τη6! 
Νον ΠΔΥΩΙΥ 8 τοϊηαῦθ ρϑθθοα πἰπουαῦ τὴν Ὠϑϑνυϊηρ ἃ ΒΙΡΏ. 

90. 

ΤῊΣ ὈΟΔΥῪ 15 ἃ τοῖϊπαιϑῦ, Υ ὨϑηΔβ ἃ ὈΔΙΓ οὗὨ ἐδΌΘ 8, 
ΤῊΣ ῬὈοβοιὴ ἃ Ὀϑυῖς : 8 ρυάθηῃ δἰϊνθ σὴ ΒΟΏΡ 5. ΟΥ̓ ἰονθ. 

94, 

ΤῊ γουῦηβ᾽ ῬδΒΒΊΟη 15. ψγ61}1-Κηόνσῃ ἰο ῃ6 σψ] Δ οὙ8, 

Απαᾶ {8 5] τηϑἄθηβ ὙΈΙΒΡΘΥ οὗ 1ὖ Βθογϑῦν διηοηρϑῦ ὑβθυηβ νθΆ. 

90, 

ΤΏου ἀθραγύθβύ, δα ΤΥ ΒΘΏΒ565. ἀθρᾶγὺ σι] ὕμθ0. ὙΥ̓ΒΣΒΘΙ ἄνναυ, Ὁ ΤΩ 
οοτἤοσῷ ἢ 

ὙΥΒΔΒΘΥ αυῦ ὑπο ροϊηρ, Ὁ ΚΟΥ οἵ ρο]ὰ ψΒ]οἢ ορθηθϑὺ τὴν ᾿θαχ κ᾿ 

906. 

ΜΡ ἔοθϑ ἢδνθ Ὀθοοῖὴθ τὴῦ ἔγρθηᾶβ. Ὑϑὲ ταΐπθ οὐ ΚΙΠαΤοα ἀγα οϑύσϑηρθα 

ΤΌΤΩ ΤΏ6. 

ΤῺΘ ΨΘΥΥ τοῦθ ΜΏΟ ὈΟΥΘ τὴ6 Ὑ}1ὶ1 0 ἸΟΏΠΡΌΥ ΠΟΥ τη6! 

97. 

Ανδὺ ἔγοτῃη τη6, Ὁ ϑοιγον  Οὐἱοῦ Ὀθροῃθ ! 

Ιᾶνα ηοῦ ψϑααοα ῃθθ, ὑμαὺ μοι βῃουϊαβὺ 0146 τι τὴθ αδύ δηα πιρῦ. 

ἤΠγυηδιηρ Υἱυψηνθ8. 

98, 

ΞΙΘΘΡ ΠοΌΣΊΒΠ6 5 ὕμθ οὨ1] ἃ, δηα ὑμ6 ϑὰ ὕμ6 οδ]ῇ, 

Απα οἰα ψ]Ὼ6 τηϑίτοα ὑπ οἱα γουηρ. 

99, 

9ΟΥ ἴο Ὠΐτη ψο αὐΐηκ5 1ὖ, 
Τῶν Ἐ' ττ τῇ ποτ 1Ὲ οππῇ 

ΦΟΥ ἴο ὑμ6 ῬΔΙΌΥ, 

Απα 8}}1 6 ροοα ΘΟΙΏΡΘΏΥ ! 
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Γιὰ τῆς γυναῖκες. 

ς Ἁ δ᾿ “ 
Ο Θεὸς τὸν ἄντρα ἔπλασε μὲ διαμαντένια πέτρα 
Κι Ψ 32 ν Ν μι 3. »" ᾿ ῇ 1 ἢ ὅταν ἔφκιαν᾽ τὴ γυναῖκα ἐπῆρε μιὰ πελέκα. 

0σ » 45 Ἁ Ἂ 5 Ἁ Ὰ Χ 5 ᾿ ᾿ ποίος ἔχ κακὴ γυναῖκα ς τὸν νεκρὸ δὲ πρέπ νὰ παῃ" 
Τὸ Ἁ Ἁ Υ̓. 5.» λ ’ 3 

ον νεκρὸ τὸν ἔχ ς τὸ σπίτι τ. 

ς “Ἔ Ὁ Ν [4 Ἵ Ἡ γυναῖκα εἶν᾽ ἀκόλλα |] καὶ χαλεύει ἀπὸ ὅλα. 

Ἢ γυναῖκα μακρυὰ μαλλιὰ καὶ γνώμη κοντή. 

ΟΥ 

Τρανὰ μαλλιά, [ κοντὰ μυαλά. 

1 ΠΡ αἰβύίοη 1 Ὠοαιᾷ αὖ ϑουγθθ, Ὀὰὺ ἰν 15 ποῦ οὗ Μαοοάοῃίϑῃ οὐἱρῖη. ΜΥῪ 

ἱπξογγηδηῦ 8 ἃ Οτγούδῃ Μοβμδϑιητηθᾶβῃη--- μα οὗ ὑθοϑα ο οἡ ὕμ6 ἀθοϊαγϑίϊοῃ 

οἱ Ογθίδῃ δα ΤῊ ῬΥΘίουσ θα οχἹ]θ ὑο Ῥϑϑοθία οχιβίθμοο ψιὺ ἢ ἴμ6 ἀρθβριβθᾶ 

ΟὨ τ β.18}85. 
2.Α. Δ. Τουσίου, “Ἢ κατὰ τὸ Πάγγαιον Χώρα,᾽ Ῥ. 89. Ορ. μπόϊ τρανὸ καὶ 

μναλὰ λίγα, ἰδιά. 
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ΘΟ» εἶ γοϊϊεορίηϊον, οὐ ἐπ6 7αΛῪ 5θώ, 

θη Οοα ογοαύθα τηϑῃ, ἢ6 δρᾶ 8 αἰδιηοηα-41}} ; 

θη [6 ογθαύθα ογαϑῃ, Ὧ6 ὑϑθα 8. ῬΊΟΙκαχθϑ. 

Ηδ ψὸ 885 ἃ δα ψιΐδ προα ηοῦ ρὸ ἴο ὑμὸ [ὉΠΟΙΔὶ : 

ΤῊ6 Π678] 5. ἰὴ 15. ΟὟ ὨΟΙΏΘ. 

γυγοϊήδηῃ 15 {π|κὸ ραβϑίθ: 586 βΌ] οἶα ὕο ονυθυυηρ. 

ΥγοιΏδη : Ἰἰοηρ 817, Βῃμοῦῦ σψιτίϑ.] 

1 ΤΠ βϑῖὴ8 φυόνοῦῦ, ψοτγᾷ ἴον ψοσα, 15 δΘοχάσηοι θοὺἢ διοὴρ ὑμ6 Πα ΒΒ, 88 

δα [η6 ΤΑΙΔΥΒ: 566 Βαϊβίοῃ, ᾿ὐιβδίαν, οὶ - Ταΐοα, Ὁ. 88, 





ΑΡΡΕΝΩΙΣ 1. 

Τὸ πὰρλλυθι τοῦ Νάϊντιο. 

ε Μιὰ βολὰ κ᾽ ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνας ἄθρωπος πολὺ πλούσιος. Εἶχε 
’ ΔΚ 3 ΄ ’ Ν ,» ὧνἝἑ με 3. Ν Κα Ἀ Ν “ σπίτια, εἰδίσματα, ἀρνιά, κατσίκια καὶ τί δὲν εἶχε; ἀπὸ ὅλα τὰ καλὰ τοῦ 

΄ 3 μὴ “4 3, ε 3 « ’ ΄- 93.ϑ. 'Ἀ »ΝῃἭ ᾽ “ : ,ὔ κόσμου, ς τὸ σπίτι τ ὡς κ οἵἷ πέτειγνοι γεννοῦσαν αὐγὰ ποῦ λέει κῃ ὃ λόγος. 
Ἁ ᾽ὕ , εὴ ᾽ [4 ΕΝ ςΞ »-» 4 9 Ἂ Ν Μὰ τί τα θές; ἦταν σφιχτός, τζεγκενές. Αὐτὸς ὁ ἄθρωπος ἔτυχε νἀρθῇ σὲ 
Ν ΄ ΄ Ν ἈΝ ’ 3 Ν ’ Ν Ἁ Ν ΝῊ 

μιὰ πολιτεία μεγάλη, σὰν νὰ λέμε ᾽ς τὴ Σαλονίκη, καὶ γιὰ νὰ μὴν 
»"»Ἥ 53 7 Ν ᾿ ᾿ Ἀ ἠ Ὡἠ Υ͂ ἈΝ , ξοδειαστῇ δὲ θέλσε νὰ κονέψῃ ᾿ς τὴ λοκάντα, μήτε πάησε σὲ κανένα 

“ 5. ΄ Ά Ἁ Ἁ ΄ Ἁ - ή 2Ξ.ΟὋ ψΦ τρανοῦ τ᾽ ἀρχοντικό, γιὰ νὰ μὴν λάχῃ κῇ ποχρεωθῇ. Μόνο κόνεψε᾽ς ἕνα 
“-. Ν ᾿ Ἁ . μ Ἁ ’ Ἁ ,»3ϑὺὸϑ ον Ἅ ἤ φτωχοῦ τὴ καλύβα, καλὴ ὧρα σὰν τὴ θκή μας. Τὸ σπίτ᾽ ἦταν μονάχα 

μά 3 ΄“ Ν  : ’, ,᾿ Ἀ “Ἂ » Ν ἕνας ὀντᾶς τρανὸς κῇὴ ὃ δοξάτος καί τὸν ἔβαλαν νὰ κοιμηθῇ σὲ μιὰ γωνιά, 
ε Ἂ ’ 3 3 Ἅ 3 Ἁ ϑ Ἁ 3 4 μ Ν ’, ἰῳ 

ὃ δοῦλός τ᾽ ἀπόμεινε ὄξου ᾽ς τὴν αὐλὴ ἀντάμα μὲ τὰ πράματα. Τοῦ 
“. “-“ὠ »ἊἝ - ““ ᾿ σ΄ 

φτωχοῦ ἡ γυναῖκα εἶχε λευτερωθῇ δώ καὶ τρεῖς μέραϊς, γένσε ἕνα παιδὶ 
εὰ “ “ἝἼὮ 3 5 Ν ε ’ ω Ἂ ’ ,ὔ 

ποῦταν τριῶ μερῶ ὄντας ἦρθε αὐτὸς ὁ πλούσιος, Ἔτσι ποῦ λές, πλάγιασαν 
Ἀ ᾿ ,: [4 εν Ά 3 ε ΄““ μ᾿ ᾿ 3 3 Ἁ τὸ βράδυ, ὃ μουσαφίρης σὲ μιὰ κόχη κ᾽ ἡ λεχοῦσα μὲ τὸν ἄντρα τὶς ᾽ς τὴν 

» 3 , - φ 3 ΄ Ν ἴω δ ψ 3 
ἄλλη. Αὐτοί τους πῆρε ὕπνος ἀγλήγορα καὶ κοιμοῦνταν μιὰ χαρά, γιατ 

Φ 

οἱ φτωχοὶ γκαηλέδες δὲν ἔχουν. Μὰ ὁ πλούσιος δέ᾽ τὸν ἔπαιρνε ὕπνος, 
ἰφὶ 3 ἃ Ἀ μ ,ὔ ω Ά »- κέ ἈἍ “ Ἀ γυρνοῦσε ἄπο τὴ μιὰ μεριά, γυρνοῦσε πὸ τὴν ἀλλη καὶ συλλογιοῦνταν καὶ 

λογάριαζε τὸ βιό του. 
»" - »ὉΦ ιέ , 3 3 ε 

Κι εὶ ποῦ συλλογιοῦνταν ἄξαφνα γλέπει κὴ ἀνοίγ᾽ ἡ πόρτα καὶ σέβκαν 
ὕ Κὰ “- , 9 3: }Κ ε ᾿ ᾧ ἡ Ν Ν Ἀ 

μέσα τρεῖς γυναῖκες ντυμέναις ς τ ἀσπρα. ἫἪ μιὰ ἦταν πειὸ ψηλὴ καὶ 
Ξ᾿ μὴ ε -“" ΄-“ ζω. 

πειὸ ἔμορφη πὸ τἷς ἄλλαις. Ἦταν ἢ τρεῖς Μοῖραις ποῦ μοιράζουν τὸ 
δὶ Ἀ ΄ ΄ ν 4 3 “ θῇ ω “- , ᾿ 3 

παιὸϊ τὴ τρίτη μέρα νστερις αφοῦ γενθῃ. ἔτσι ποῦ λές, σέβκαν μέσα ᾿ς 
μὲ ζω , -“ " “ 

τὸν ὀντᾶ καὶ στάθκαν κεῖ ποῦ κοιμοῦνταν τὸ μωρό, κ᾿ ἡ μεγαλείτερη πὸ 
΄»ΝὌΝ ᾿ 3 ’ ’ 

τῆς Μοίραις τὸ ἄγγιξε μὲ τὸ δάχτυλό τς καὶ λέει" “Τί νά το μοιράσουμε;" 
εν , ἤ Ἴ 4 

Δὲν ἢ ἀλλαις: “Να το μοιράσουμε νὰ γένῃ κληρονόμος ᾿ς αὐτὸν τὸν 
λ , “39 , - ’, ᾽ ᾿ ’, 2) ({ , .53}} νΝ ε 

πλούσιο ποῦ ναι πλαγιασμένος κεῖ πέρα ᾿ς τὴ κόχη. Ταμαμ “ λὲν ἡ 
μ , , 5. ἡ , Υ ἄλλαις καί το μοίρασαν κ᾽ ὕστερις γένκαν ἄφανταις. 

.»ϑ .5 ’ 

Ὃ πλούσιός τ᾽ ἄκουσε αὐτὰ τὰ λόγια καὶ τρόμαξε, κὶἢ ἀπ᾽ τὸ φόβο τ᾽ 
᾿] ΄"- 3 ᾿ ’ ,ὔ 

δὲ μποροῦσε νὰ σφαλίξῃ μάτι. Σ᾽ κώθκε καὶ σουλατζάριζε πάνου κάτου 
3 “Ἁ .ἂ ῳ Ἁ ε } 3 , ε 

ς τὸν ὀντᾶ ὡς τὸ πρωΐ, Ἅμα ἔφεξε ὃ θεὸς τὴν ἡμέρα καὶ σ᾽ κώθκε ὃ 
Ν ἈΝ ΄ 3 , Ν , ς 4 «« Ν , , ὁτωνὼς πὸ τὸ νιατάκι τ΄. τότες τὸν λέει ὃ ξένος" ““᾿ γὼ φεύγω σήμερις 

Ν Α » 3 ᾿ ,. » ᾿ Ν " Ἃ Ρ ͵ .ν ς 
γιὰ τὸ χωριδ᾽ μ᾽, παιδιὰ θ᾽κά μ᾽ δὲν ἔχω. ἊΑν στρέγῃς νά με δώσῃς τὸ 

1 ΜΥ γαςσοπίθι8ε Ἰηξογχα θᾶ τὴθ ὑμπαῦ 58η6 μδατὰᾷ {815 [816 τῆϑν γα Υ8. 8ρῸ ἔγο ΠΣ 

ἃ Βουχαδηϊδη ἔγϊοπα οὗ ποῖβ (Καραβλάχα). Ασοοτάϊηρ ἰο μοι Ναϊάϊΐξ 16 {88 
ὙΥΔΙΙΔορίδη ἴοσ {πὸ ααθοκ Ἐύρεσημιό, ““Τουπα]πρ.᾽ 
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, ) 39 Ὗ , . ν ε “ ΄΄σ͵ Φ ,, "ν» , ᾿ ΕῚ , 
θ᾽κό σ᾽ τὸ μωρό, γὼ κ᾽ ἡ γυναῖκα μ᾽ θά τ᾽ ἀναθρέψουμε σὰν νἄναι παιδί 

“-“ Ἀ ᾿Ψ ᾿) 

μας. Σεῖς εἶστε νέοι, πρῶτα ὃ θεὸς θὰ κάντε κὴ ἀλλα. 
Ό Ρ “ ᾽ὔ - ε 

Τότες ὃ φτωχὸς ἔκραξε τὴ γυναῖκα τ᾽ νὰ διῇ τί λέει καὶ κείνη. Ἢ 
“Ἂ “4 9 “ Ἁ Ξ Ἁ μ᾿ “ δί Ἀ ΄ 3 Αᾳ. Ὁ 

γυναῖκα τ᾽ πρῶτα δὲν ἤθελε, γιατὶ ποιὰ μάνα δίνει τὸ μικρό τς; μὰ ὕστερις 
’ ΄- “Ἂ 3 

ἀπ᾽ τὰ πολλά, γιὰ νὰ μὴν κόψουν τὴ τύχη τοῦ παιδιοῦ, λέει ““ Καλά᾽ ἢ 
Εὴ , ’.» ἡ  ,».Σ Ἂ Ν, , 5 Φ ’ Ν 
ἔστρεξε νά το δώσ᾽ ἂν καί τ᾽ ἀγαποῦσε σὰν παιδί τ᾽΄ς ποῦταν. Τότες τὸ 
βύζ ἕ λὴ λ ’ ε “-:ἰ ’, ΄λ κέ Ν - Ἅ λλί 
ὕζαξε καλὰ καλά, ὡς ποῦ χόρτασε γάλα, τὠώντυσε μὲ τὰ πειὸ καλλίτερα 

ε 5 Ἂ Ν , 3 Ἁ ͵ Ν κε ΄ 7 μι 3 
ῥοῦχα ποῦχε, τὸ φίλσε σταυρωτὰ ς τὸ γλέφαρο κῃ ὃ πλούσιός τὸ πῆρε ᾿ς 

Α )» 3 » » Α ’, 3 ’ ’, ΝῚ ͵ 3 Ά 

τὰ χέρια τ΄, σελλων᾽ τὴ φοράδα τ᾽ κῇ τον ξεπροβόδησαν καὶ πάει ᾿ς τὸ 

καλὸ μαζὺ μὲ τὸ δοῦλό τ΄. 
Ὁ ΄- ᾿ Ν Ἁ , 3. Ν᾿ 2 τ “ δι Οντὰας βγῆκαν ὄξου πὸ τὴ πολιτεία κ᾽ ἔφτασαν ᾿ς ἕνα μέρος ἔρημο 

΄ 3 Ν ’ εὰ Ἂ ὰ Ἁ [ 3 Ἁ , 

μέσα ᾿ς τὰ γεννήματα---ῆταν καλοκαῖρι---σταματαει τὴ φοράδα τ᾽ καὶ λέει 

τὸν δοῦλό τ᾽ ““Παρε αὐτὸ τὸ μωρὸ καὶ νά το σκοτώσῃς μὲ μιὰ πέτρα." Ὁ ὃν δοῦλο ἄρε αὐτὸ τὸ μωρ ἧς μὲ μιὰ πέτρα. 
ὃ λό 9. 5 Ν 9 Ἀ δὲ 59 λ ’ ’ ν χθ θ φ " οὐλός τ᾽ ᾽ς τὴν ἀρχὴ δὲν ἤθελε νά το κάνῃ, γιατὶ ἦταν ἄθρωπος θεοῴο 

’ Ν Ὁ θέλ Ν θέλ Ν Ἵ ν᾿ 3 ’ 3 , βούμενος, μὰ ὕστερις θέλοντας μὴ θέλοντας τὸν ἀκουσε τὸν ἀφέντη τ᾽ καί 
“Ὁ Ἁ ’ Ν 2 Α Ν, ’ μ᾿ Ν ᾽ Ἁ “Ὁ μ ν το πῆρε τὸ μωρό. Μὰ αντὶς νὰ χτυπήσῃ τὸ παιδὶ χτυπάει τὴ γῆς μὲ τὴ 

ΩΝ “, Ν ν" 
πέτρα καὶ τὸ ἀφεντικό τ᾽ θάρρεψε πώς βάρεσε τὸ παιδί, Τότες ἀξαφνα 
ιὴ Ἀ μι » Ἁ ᾽ Ἀ Ἀ Ἁ ΄’, 3 3 2 ’ 

ἔκανε σὰν νᾶειδε κάποιον πὸ μακρυά, μιὰ καὶ δυὸ πλαλαει ἧς τ᾽ ἀλόγατο, 
Α 5 ΄ ’ Ἀ 3 μ ΄- ΄- 3 ει» ξι2 “Ἢ. 

σὰν νᾶταν τάχατες τρομασμένος, κῇ απὸ δώ πᾶν κ᾽ οἱ ἄλλοι. Ἔτσι ποῦ 
2 ΕΣ ΄ 

λές, τὸ μωρὸ ἀπόμνε κοιμισμένο μέσ᾽ ᾽ς τ᾽ ἀστάχυα. 

Τώρα ν᾿ ἀφήσουμε τὸν πλούσιο καὶ νὰ πιάσουμε τὸ παιδί Τὰ 
’ ἴω “Ἂ 

χωράφια κεῖνα ἦταν πὸ ἕνα πλούσιο τζιῴφληκᾶι;Ἑ Αὐτὸς ὃ πλούσιος δὲν 
ὰ Ν ὁῬΠῦ.5 Νν ΚΕ “) δ Ν Ὰ 3.ϑ .κἈ 3. ς ““Λ͵᾿;ν 3 
εἶχε παιδὶ θκό τ᾽ κῇ ὅλου περικαλοῦσαν τὸν θεὸ κῇ αὐτὸς κ᾽ ἡ γυναῖκά τ 

, 

νά τους δώσῃ ἕνα παιδί. ἬἌθελαν ναὕρουν κανένα ψυχοπαίδι μπέλκε καί 

τους λυπηθῇ ὁ θεός. Κείνη τὴ βραδειὰ ἔτυχε νὰ σεργιανίζῃ αὐτὸς ὁ 
’ 9 ᾿ς ’ ἊΨ Ἁ Ἀ δ ’ὔ " ΄ 

πλούσιος ᾽ς τὰ χωράφια καὶ ἄκουσε τὸ μωρὸ πώκλαιγε. ταθκε καὶ λέει 
3 με , , ᾽ 

πὸ μέσα τ᾽ “Τί νἄναι αὐτό; τξζακάλι δέν ᾽ναι, σκυλὶ δέν ᾽ναι. ἣδᾶς πάω νὰ 

ιῶ." Καὶ πααίνοντας κατὰ τὴ φωνὴ πὸ γάλια γάλια βρί ὺ ὸ κῃ ῶ. ίνοντας κατα τὴ φωνὴ πὸ γάλια γάλια βρίσκει τὸ μωρὸ κῃ 
εἶ ϑ , ᾿ , ιν ’ Ν ᾿ ᾿ 
ἅμα τὠειδε ξεπάστικε. Μαὰ γλέποντας αὐτὸ τόσο ἔμορφο καὶ παστρικὸ 

Ν μι μ᾿ ’, “ ΄" 3 »" 3 ΄ 3 ’ ,' ᾽ 

καὶ παχουλὸ τὸ λιμπίστηκε καί τὸ πῆρες τὴν ἀγκαλιά τ᾽ καί το πάησε ᾿ς 
Ἁ -“ῷΦΨ»ἤ - ζω »Ἄ 

τῇ γυναῖκά τ΄. ““Διὲ τί βρῆκα ᾿ς τὸ χωράφι, γυναῖκα," τὴ λέει, ““ ἐμεῖς 
“ 3 

παιδὶ γυρεύαμε κῃῇ ὁ θεὸς παιδί μας ἔστειλε. Ἡ γυναῖκά τ᾽ δέ᾽ τὸν 
΄ «(ὙΧΑ" Ν - νὴ , Ν Ἀ Ν Ξ᾿ 3. Ν Ν ᾿ 

πίστεψε ““Αἵντε πὸ δώ, ποιὸς ξέρει σὺ μὲ ποιὰ τώκανες αὐτὸ τὸ παιδί, 
9 

μὰ ἂς εἶναι δέ᾽ με μέλει, ἄς το φυλάξουμε." 
Ν ὕ . Ν ᾿ ,ὕ Ν , ὔ . ᾧ 

Τὸ φύλαξαν καὶ τώφεραν μιὰ παραμάνα γιὰ νά το βυζάξῃ κὴ ἅμα 
, Ν ͵ ᾿ Ν , Υ “7 ’ σ΄ "5 

τράνεψε τὸ σπούδαξαν. Καὶ τὸ παιδὶ ποῦταν σωϊκό, πρόκοψε καί τ᾽ς 
3 ον Ν 3 ,»ς 353. 5 - Ν μ 2ε Ἀ Ἂ ’ 

ἀγαποῦσε πολύ, κῃ αὐτοί τ ἀγαποῦσαν καὶ τώλεγαν Ναΐντις, σὰν νὰ λέμε 

1 ΠῊΪϊ5 15. 8 βύοοκ ἔουσῃα οὗ ὑγϑδῃβιίοη, 85 μϑοκηθυθᾶ ἴὰ Μοάθχσῃ ασϑοκ 00]1- 

[8165 85. 1ὖ 18. ἴῃ ΒΙΧ1|ΔῚ σΘΟΙ ΡΟ Οη5. πὶ ΟΥΠΟΥ ἰδηραδροθ. ΟΡ. ὑμ6 [ἰ8]18ῃ 

ἐς ΠΤ ΑΒΒδτηὰ ἃ 1ὰ ρᾶρρᾶ σδαᾶάι 6 ρἱρρῃίδιαηα 8. 1ὰ οδνϑίουὶ," Είαθο, πουοῖϊε, 6 

γασογῖὶ δἰοϊ απὶ, ὉΥ ὅ. ῬΙίγέ, Ῥαίθγηο, 1875, νο]. 1. ἢ. 9, 
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ξ ΄ ΄ » 3 ΜΝ ΄ , ’, 3 Ν 
Ἐύρεσημιό. Τώρα νάρθουμε ᾽ς τὸν πλούσιο. Πέρασαν χρόνια κάμποσα κῇ 
« ἤν. ’ ΄ Ἀ ΄ΝΝὉ 7 . 7 7 3 

ὁ Ναΐντις γένκε δεκάξ, δεκαεφτὰ χρονῶῷ Τότες μιὰ μέρα νά σου κ 

ἔρχεται ᾿ς τὸ χωριὸ κεῖνος ὁ κακὸς ὁ πλούσιος, ὃ τζεγκενές, ποῦ πάσκισε 
, , "..» Ν Π , κ᾿ ᾿ Π ᾿ ῃ Ξ- ε 

νά τον χάσῃ, κ ἔτσι τώφερε ἡ τύχη νὰ καταλύσῃ ς τὸ σπίτι ποὗταν ὃ 
.᾽ ζω “ “ει. 

Ναΐντις, ἼΑκουσε ποῦ τον φώναζαν Ναΐντις καὶ παραξενεύτηκε μὲ τ᾽ 
ΝΥ -“ 7 

ὄνομα. Ῥωτάει τὴ γυναῖκα: ““Δέ᾽ με λές, κυρά, γιατί τον φωναξτε ἔτσι; 
“, ΄ - , 

“«Πὸν βγάλαμε Ναΐντις γιατί, νά σε πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν εἶναι γυιός μας, 
Ἁ ΄-Μ ε ω 3 Ἀ , », 3» Ἂ ᾽ ΄-ἄ 4 

τὸν βρῆκε ὃ ἄντρας μου ἧς τὸ χωράφι, μέσ᾽ ᾿ς τὰ γεννήματα δῶ καὶ 
΄ι' ἈΝ 3 

δεκαεφτὰ χρόνια, Μεῖς ἄλλα παιδιὰ δὲν εἴχαμε κ ἔτσι τον ἀναθρέψαμε 
κι Α “ »“ 3 ’ 

καί τον ἀγαποῦμε σὰν παιδί μας, καὶ κεῖνος μᾶς ἀγαπάει πολύ. 
2 , 3 νι φ ’ ’ ’ Ἁ ΄ ζω 

Ακούοντας αὐτὰ ὃ πλούσιος πικράθκε κατάκαρδα γιατὶ κατάλαβε πῶς 
Δ ΄- 7 ζω , ,, ’ , 

ἦταν τὸ παιδὶ ποῦ πρόσταξε τὸν δοῦλο του νά το χαλάσῃ. Τώρα τί νὰ 
- Ἁ ων 3 Ἀ ’ὔ 

κάνῃ; συλλογιέται πὸ δῶ συλλογιέται πὸ κεῖ. τὰ ὕστερινά τον ἦρθε 
Ά ’ , Ν ᾽ ΟΞ Ν δ λ Ν 3 Ν ἰ 3 

μια νεύση. Τυρίζει καὶ λέει πώς ἐχει νὰ στείλῃ μιὰ γραφὴ ς τὸ χωριὸ τ 
7ὔ , 

καὶ θέλει ἕνα μπιστεμένο ἄθρωπο νὰ τὴν παῃ. 
“Ἄ . “ 

“ Μπᾶ, νὰ στείλουμε τὸν Ναΐντις,᾽ τὸν λέν. 
48 ’ Ἀ 

Ἑτοίμασαν τὸν Νάϊντις μιὰ πουγάτσα καὶ φαγιά, καὶ σέλλωσε τ᾽ 

ἰλόγατό τ᾽ γιὰ νὰ πά Ὃ πλούσιός τον ἔδωκε μιὰ ἢ γιὰ τῇ ἀλόγατοὸ τ για νὰ παῇῃ. πλουσιος τον κε μιὰ γραφὴ για τὴ 
“-“ ᾽ 3 ’ ἕλ “ 3 ΤΊ φὴ ΕΝ ’ λ 3 ᾽ 

γυναῖκα τ᾽ καί την ἔλεγε μέσα ᾽ς τὴ γραφὴ αὐτὴ νὰ τον στείλῃ ἀπάνου 
3 Α ᾿ “,Ἂ. ν , ,», » ᾿Ν Α ͵ Υ 
ς τὰ βουνὰ ποῦ ἔβοσκαν τὰ πρόβατα τ᾽ καὶ νὰ παραγγείλῃ τοὺς τσομπα- 

᾽ ὔ Ἀ ’ ’ 

ναρέους νὰ τον κομματιάσουν καὶ νά τον γκρημνίσουν μέσα ᾿ς ἕνα πηγάδι. 
ε ἤες ων Ἁ ᾿ ᾽ Ν ’ 

Ο Ναΐντις πῆρε τὴ γραφὴ δίχως καμμιὰ ποψία, καβαλλίκεψε καὶ κίνησε 
δ ΄ Χ Ν " ε μ ’ ε ᾳ Ν Ν ΄ Ἀ “" 

νὰ πάῃ. Πρὶν νὰ κινήσῃ ἡ μάνα τού τον ὁρμήνεψε νὰ μὴν λάχῃ καὶ πιῇ 
Ν 3 ’, 3. ὦ ὔ ’ ’ “4 μὴ ᾽ 

νερὸ ἀποσταμένος, κ᾿ ὕστερίς τον φίλησε καί τὸν εἶπε τὸ κατευόδιο. 
3 Ν , “Ἢ , ΄, Ν Ἁ ῇ 5 Ν , Φ 7 

Σ τὸν δρόμο ποῦ πάαινε φτάνει σὲ μιὰ βρύση ἀπὸ κάτου πῶνα δέντρο 
- 3 Ἁ ’ὔ , 3.ϑᾷΞ»ρῳ ὌΝ 

καὶ ξεκαβαλλίκεψε γιὰ νὰ ξαποστάσῃ ψίχα κ᾽ ὕστερις νὰ πιῇ νερό, κατὰ 
“--ο ε , ε ᾽ 39 3. '(᾿ , “' “-“ ’ 

πῶς τὸν ὁρμήνεψε ἢ μάνα τ᾽, γιατ ἦταν διψασμένος. Κεῖ ποῦ κάθονταν 
2 , 5“ 
ς τὸν ἴσκιο νά σου καὶ περνάει ἕνας γέρος μὲ μακρυὰ ἄσπρα γένεια καί 

ο ’ ΄σ΄ι' 

᾿ «Ὥρα καλῇ, παπποῦ, πααίνω ᾿ς τὸ 
ζω , ) τον λέει" “Ποῦ ὧρα καλή, γνιέ μον; 

, Ἀ Ἀ Ν Ἀ , ᾽) ’ Ι ’ὔ ΄ο- 

τάδε τὸ χωριὸ μὲ μιὰ γραφὴ γιὰ τὸν τάδε. ““Δόσε μού τη νά τὴ διῶ 
39.ϑ ἃ ν ΄ Ν θ “ Ὁ ἐέ ΕΣ μ χθ 2) Τὸ δί αὐτὴ τὴ γραφή, γιατὶ θαρρῶ πῶς τον ξέρο αὐτὸν τὸν ἀθρωπο. ὃ παιδί 

τον δίνει τὴ γραφή, κῃ ὁ γέρος πέρασε τὸ χέρι του πὸ πάνου καΐ τὴ γύρισε 
, 3. ᾳα 7 3 Ν ὃ λ ’ὔ 3 

πίσου, κ ὕστερις παη ᾿ς τὴ δουλειὰ τ΄. 
, “- 3 Ἁ 7ὔ ἤν 

Νὰ μήν τα πολυλογοῦμε, ἀνάβραδα ἀνάβραδα φτάνει ὃ Ναΐντις ᾿ς τὸ 
2 ἴω , ΄-΄. ΄- 7 7 9 [έ 3 Ν ᾽ Ἁ 

σπίτι τοῦ πλούσιου. ἹΚεῖ ποῦ ξεπέζευε χτάζει ἀπάνου ᾽ς τὸ παραθύρι καὶ 

λέπει ἕνα κορίτσι ἔμορφο σὰν τὸ φεγγάρια ἍΨψε σβύσε τὸν μπῆκε γ ρίτσι ἔμορ γγάρ μπῆ 
ἴω κὺ “᾿ κὰ 

μιράκι. Ἦταν ἢ κόρη τοῦ πλούσιου, γιατ᾽ εἶχε πῇ ψέματα πῶς δὲν εἶχε 
κΑ Ὁ 3 Ν, ΄ 5. ὦ νὰ 7 ἐγι ατ,ἝἌἔ Δ. , 2 

΄“ ͵ ει." , Ι ν ΓΝ τ 

“ 3. ε ,Ά ων λ 7 δέ Ν Ἂ μω ς{ Κ λῷ σπίτι κ᾽ ἡ γυναῖκα τοῦ πλούσιου τον δέχτηκε κατὰ πῶς ἔπρεπε. αλώς 
Ψ “ “ ’ »" Ἀ [4 Ν Υ͂ ὥρισες ᾽" “ Καλῶς σας βρήκαμε,᾽" τὴ δίνει τὴ γραφὴ καὶ κείνη τὴ διάβασε 

3Ξϑ , Κ ,, ςς ἘΝ 4 2. δ Ν Ν" ἣν Ἁ Ν Ν »ὔ᾿ 

κ ἐγραφε μέσα “ Νὰ πάρῃς αὑτὸν τὸ νειὸ καὶ τὴ κόρη μας καὶ νὰ κράξῃς 
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Ὁ ΄΄ δ 7 3. 4 ’ Ε] Ἁ 3 » 3 μι ἕνα παπᾶ καὶ νά τους στεφανώσης τ᾽ ἀγληγορώτερο. ᾿Εγὼ θἀρθῶ ᾿ς ὀχτὼ 
" , Ἂ ον μέραις καὶ πρέπει νὰ βρώ τὸ πρᾶμα τελειωμένο.᾽ 

Φ “3 
Αμα διάβασε τὴ γραφὴ ἔκανε κείνη κατὰ πῶς τὴν παράγγελνεν ὃ 

κω 3 ’ μὴ ΄ Ἀ μ᾿ Ἀ , φ Ν ἄντρας τ΄ς, κράζει τὸν παπᾶ καὶ μιὰ καὶ δυό τους στεφανώνειι. “Ἑκαναν 
΄»- Α ε 

γάμους, χαραῖς μὲ χοροὺς καὶ μὲ παιχνίδια ὡς τὰ ξημερώματα. 
᾿ , " [7 3 3 ᾿ ’ ΜΝ 

Νὰ μήν τα πολυλογοῦμε, ὕστερις π᾿ ὀχτὼ μέραις νὰ σου κ᾽ ἔρχεται 
’ ε , Ν ““ ΄-ΝἍ , ᾿ Ά ’ ΄ Ν , 3 πίσου ὁ πλούσιος, καὶ κεῖ ποῦ ξεπέζευε ᾽ς τὴ πόρτα σκώνει τὰ μάτια τ 
μ᾿ ’, Α ὃ Ἅ ! Ν θ 3 ἃ “ Ἀ.5 ν᾿ Ν ὅπ 3 ’ 

καὶ τί νὰ διῇ ! τὴ θυγατέρα τ᾿ ποῦ στέκονταν σιμὰ ᾿ς τὸν Ναϊΐντις ἀπάνον 
2 , ΄ὋἝ κ ’ “- 

ς τὰ κάγκελλα. Τότες τοῦ ἦρθε μιὰ ζάλη σὰν ταβλᾶς καὶ πέφτει 
4 ἴω Ἁ ᾿ ’ ,ὔ 3 

χάμου. Πλαλοῦν, κράζουν γιατροὺς καὶ μὲ τὰ πολλα τον φέρνουν ἧς τὸν 
’ « ΄-“ 

λογαριασμό. ““Τί ἔπαθες, ἄντρα μ᾽;" τὸν ρωτάει ἡ γυναῖκά τ΄, ““Ας, 
, 93 » 2 ᾿ , ". εῷ ,ὔ , 3 Ν , 2) ὔ 

τίποτες, ἀπόστασα ᾿ς τὸν δρόμο κῃ ὁ ἥλιός με βαρεσεὖς τὸ κεφαλι,᾽ λέει 

κεῖνος, ““ μὰ γιατὶ δὲν ἔκανες κατὰ πῶς σε παράγγειλα μέσα᾽ς τὴ γραφή;᾽" 
»" 3 ΕΙΣ 3 

« Πῶς δὲ᾽ τώκανα, νὰ ἡ γραφή σ᾽ διὲ τί μ᾽ ἔγραφες.᾽ 
΄ ’ “ 

Τὴ παίρνει τὴ γραφὴ καί τη διαβάζει. ᾿θάρρεψε πῶς νειρεύονταν, 
. Υ͂ Ἁ , 3 Ἀ Α Ἀ δὲ “"ὦ» Ν λ ,ὔ “ ᾽ 

τρίβει τὰ μάτια τ᾽ καλὰ καλὰ καὶ δὲ μποροῦσε νὰ καταλάβῃ πώς γένκε 
΄»-Ὁ 3 , 3 

αὐτὸ τὸ πρᾶμα γιατὶ τὸ γράψιμο ἦταν θκό τ΄. Τότες λέει ““ Καλά, δὲ 
᾽ 3 . «ἢ, ἴων ΄-“ ᾽ὔ 3 ΄ Ἀ 3. 

πειράζει. Αὔριο τὸ πρωΐ, γλυκειαῖς χαρααῖς νὰ τον σ κώσῃς τὸν Ναΐντις 
Ἀ ’ὔ ΄ Ε ’ Ε] δ , ἈΝ Ν Ν ΡᾺ θ ’ ὃ , 3) 

καὶ νά τον στείλῃς ἀπάνου ᾽ς τὰ πρόβατα μὲ μιὰ γραφὴ ποῦ θα σε δώσω. 
᾽ 

- Ἂ " ω, 

Κ᾽ ἔκατσε κ᾿ ἔγραψε ᾽΄ς τοὺς τσομπαναρέους κατὰ πῶς καὶ πρώτα. 

Τὴν ἄλλη τὸ ὶ ᾽κωθκε ἡ ἴκά τ᾽ καὶ πῆγε νὰ ξυπνή, ἣν ἄλλη τὸ πρωΐ ταχύνημα σ᾽ κωθκε ἢ γυναῖκα τ ὯΥ πνήσῃ 
μ Δ] Ἁ Ψ ᾿ 3 ΙΝ 9 “" Φ “ » 

τὸν Ναϊντι. Μὰ ἅμα σέβκε ᾿ς τὸν ὀντᾷ καί τὸν εἶδε ποῦ κοιμοῦνταν 
λ Ν Ν , 9 ᾿ν ΄ 3 ᾿ ᾽ λ ΄ λ 40 ΄ ΄ ,’ 

γλυκὰ γλυκὰ μέσ᾽ τὴ κόρη τς τὴν ἀγκαλιά, λυπήθκε νὰ τὸν ξυπνήσῃ καί 
Ὗ ᾿ , Ά -} 3 ’ ,; 7 3 Ν ’, 9 

τον αφκε νὰ χορτασῃ τὸν ὕπνο αἀκομα καμμια ὡρα. 1[ἀει ἧς τὸ γυιοτς 
΄ὉΝ 2) 5 ’ 3.) ’ ᾿, 

καί τὸν λέει ““Κοιμᾶσαι, παιδί μ᾽; “Ὄχι, μανα μ΄. “Σήκου νὰ 

βαλλικέψ' ὶ νὰ πᾷς αὐτὴ τὴ γραφὴ ᾿ς τοὺς τσομπάνους ποῦ βόσκου καβαλλικέψῃης καὶ νὰ πᾷς αὐτὴ τὴ γραφὴ ᾿ς τοὺς τσομ, ς σκουν 
[4 

τὰ πρόβατα." Σ᾽ κώνεται τὸ παιδὶ καβαλλικεύει παίρνει τὴ γραφὴ καὶ 

κίνησε. 
Ὕ Εν Υ̓͂ ῳ 3. ἢ Ν εὺὐ 3 ὕὔ ΄ 

στερις ἀπὸ κἀμποσὴ ὥρα σ᾽ κώνεται κῇ ὁ ἄντρας τ΄ς καί τὴ ρωταει 
ἤ , ᾿ ΝῚ 7. 3) ’ὔ 

“ἐπΠὸν ἔστειλες;" “Τὸν λυπήθκα νά τὸν ξυπνήσω τὸν Ναΐντις, λέει 
’ ( ᾿ ἈΝ ’ 3 3 ε Ἄ ᾽ Ἀ νΝ , 3) 

κείνη, “μὰ μὴ νοιάζεσαι, ἄντρα μ', ἡ γραφὴ παάησε μὲ τὸ γυιὸ μας. 
Ω “ μω ἈΝ Ά Ἀ Ἁ Ἁ , 

((ηγ ἔκανες βρὲ γυναῖκα )" φωνάζει κεῖνος καὶ μιὰ καὶ δυὸ σὰν νά τον 
“ Ἀ 3 ’ 7 3 Ἀ , ξ “κ΄ .ᾳΞὔ 3 

πῆρε μιὰ ἀναλαβή, τρέχει ὄξου γιὰ νὰ τὸν προῴτασῃ. Ἡ γυναῖκα Τ 
᾽ - 3, ΄ Η ᾿ ᾿ Α Ν Ν , , 3 

θάρρεψε πῶς τον ἦρθε πάλι ἀχαμνὰ σὰν καὶ χτὲς καὶ τρέχει καταπόδι τ΄. 

ᾧταν ᾽ς τὸ βουνὸ βρῆκε πῶς οἱ τσομπάνοι τον εἶχαν χαλάσῃ τὸν τάνοντας ς τὸ βουνὸ βρη ς μ χαν χ ἢ 
Υ̓͂ 3 ’ Φ ε΄ » 48 " ὃ 9. 3 ᾿ [4 3 Ἁ 2. Κ᾿ Ἄ 

γυιὸ τ᾽ καί τον εἶχαν ῥίξῃ μέσ᾽ ᾽ς τὸ πηγάδι, κῃ ἀπ τὴ πίκρα τ᾽ κὴ ἀπ᾿ τὸ 
ω 5 , Ν 2 " μ᾿ Ν μ ε ἰα , Ἁ 
ἄχτι τ᾽ πέφτει κὴ αὐτὸς μέσα καὶ χάνεται. Ἢ γυναῖκα γλέποντας τὸν 

- ᾿ " ν εἢ ᾿ , 
ἄντρα τὶς ποῦ πεσε μέσ᾽ ἧς τὸ πηγάδι τάχασε καὶ ῥίχνεται καὶ κείνη μέσα 

Ν ΄ Ὡ 3 , 3Ξ3.»,.ἰ.κ᾿Ν 3 ’ ε ων [2 

καὶ πέθανε κὴ αὐτή. Κ᾽ ἔτσι ἀπόμνε ὁ Ναϊΐντις κληρονόμος. 
4 Ἀ , ΕῚ ’ “- ἴω ἴω ’ ἈΝ , ““ Ἁ 

Αὐτὸ δέν ᾽ναι παραμύθι. ναι πρᾶμα ποῦ γένκε καὶ δείχνει πῶς τὴ 

Μοῖρά τ᾽ κἀνένας δὲ μπορεῖ νά τη ξεφύγῃ. 



ΑΡΡΕΈΝΟΙΧ 1|. 

Ε ΄ 

Τὸ βΒδειλόπογλο κὰἀὶ ὁ Δητόο. 

᾿Αρχὴ τοῦ παραμυθιοῦ. Καλὴ σπέρα σας. 
3 εν ' 4 »,. 4Ψ« ’ 

Μιὰ βολὰ κ᾽ ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνας βασιλέας κ᾽ εἶχε τρία παιδιά, μὰ ὃ 
΄, μὰ ε Ν 3 κ᾿ ΝΕ Ἀ Μ» 3. 3 εχ 

μικρότερος ἦταν ὃ πειὸ ἀντρειωμένος κἢ ὃ πειὸ ὠμορῴος ἀπ᾿ οὕλνοι. 
Ν ’ Φ 

Ἦρθε καιρὸς κῇ ἄἀρρώστησε ὃ βασιλέας πολὺ βαρειά, ἦταν πειὰ γιὰ 
θ “ 3. 4 ς Ν “" Ἀ ἈΝ λ 3 , »" , ἕ Ὁ 9. 3 ἄνατο, κ᾽ εἶπαν οἵ γιατροὶ πῶς γιὰ νὰ γλυτώσ᾽ πρέπει νὰ φαῃ ξοῦγγι ἀπ 

,ὔ ΄ 
ἀρσενικὸ λαγό. Τότες φώναξε τὰ βασιλόπουλα καί τα εἶπε" 

({ ἣ ᾽ 3 Φ δ λὴ ᾽ὔ 3 ε ἈἌἍ ᾿' “Ἂ Ὺ 

Παιδιά μ', εἶμαι ἄρρωστος πολὺ βαρειά, κ΄ οἱ γιατροὶ εἶπαν πῶς γιὰ 
ἈἉ , μ , μι ’ “ 5. 5» 5 Ἀ Ν “᾿ “ 

νὰ γένω καλὰ πρέπει νὰ φάω ξοῦγγι ἀπ᾽ ἀρσενικὸ λαγὸς Σᾶς περικαλῶ 
»-- ΄-“ 3 

λοιπὸν νὰ πᾶτε᾽ς τὸ κυνῆγι καὶ νά με φέρτε ἕν᾽ ἀρσενικὸ λαγό." 
ς{ Ἀ ᾽ 3} εν μ᾿ ὃ μ μ »- - « Α ΕἸ 

Καλὰ, πατέρα," εἶπαν τὰ παιδιὰ καὶ πῆραν ταῖς σαΐταις τους καὶ τ 
ω ’ 3 Ἀ ’ Ἀ Ν “ ἊΝ 3 3 Ν 3 , με Ν 

ἅρματά τἰς καὶ κίνησαν γιὰ νὰ πᾶν. 11ῆγαν ἀλάργα ᾿ς τὰ οὐρμάνια γιὰ νὰ 
΄ , ε ὃ Ν ε 2 ε “ 3 ’ Ἀ ’ 

βροῦν λαγούς. Οἱ δυὸ οἱ τρανύτεροι οἱ γιοὶ δὲ᾽ κατάφεραν νὰ σκοτώσουν 
“Ὁ 35 Κ ΝΕ , ,, υ Ἀ 39. “ 5. Ν ὃ ΄ δὲ 

κἂν κἀνένα, μὰ ὃ μικρότερος σκότωσε τρεῖς, μὰ κἀνένας ἀπὸ δαύτους δὲν 
“- 3 ’ Οἱ λὃ ’ 3. 5" ’, , , μ ’ ἦταν ἀρσενικός. ἱ ἀδερφοί τ ἀρχίνησαν νά τον ζουλεύουν γιατὶ φάνκε 

ΕΣ Ε ’ Ν κω ΄- Ὡ" 

πειὸ ἄξιος ἀπ᾿ αὐτούς. Τὴν ἀλλη τὴ μέρα ξαναβγῆκαν ἧς τὸ κυνῆγι καὶ 
Χ ᾿ "ἢ . ε ὃ Ν ε ν δὲ᾽ ’ Ν , ; . ε πάλι τὰ ἴδια: οἱ δυὸ οἱ τρανοὶ δὲ μπόρεσαν νὰ κάνουν τίποτες μὰ ὃ 

, ’ ὃ δ ν᾽ 5. .3 Ν Ἁ Ἁ μὲ ὃ » 5» , 
μικρότερος σκότωσε δυὸ κ ἕνας ἀπ τοὺς δυὸ λαγοὺς ἔλαχε νάν᾽ ἀρσενικός. 

’ 

Τότες τὸν ζούλεψαν ἀκόμ᾽ πειὸ παρὰ πάνω κ᾽ εἶπαν ὃ ἕνας μὲ τὸν ἀλλο: 
ΕΣ 2) ὦ ΄- »ὉῃἭἉ “ 

“Ἂς τὸν σκοτώσουμε κ᾽ ὕστερις νὰ ποῦμε τοῦ πατέρα μας πῶς ἦρθαν 

κλέφταις καί τον χάλασαν.᾽ 
»οθ 4 μ, ,, Ἁ Ἀ Ν ,ὔ , ΄ ν μὴ 

Κεῖ κοντὰ ἦταν ἕνα πηγάδι πολὺ παλῃὸ μὲ μάρμαρα γύρο γύρο καὶ τὸ 
ΝΥ Ν ᾿ ἈΞ Δ [4 Ν, , ᾽ Ἀ , [2 ἃ 

νερὸ ἔβγαινε πὸ μέσα καὶ ξεχείλιξζε πὸ τριγύρο ᾽ς τὰ μάρμαρα. ἽΑμα ἦρθε 
νι Φ ’ 9 Ν 4 κῃ ὃ μικρότερος τότες τὸν εἶπαν 

3 [4 Ν 3 Ν Ν ’ 3, 

“ Δὲ πίνουμε νερὸ π᾿ αὐτὸ τὸ πηγάδι, ἔτσι πῶς εἴμαστε διψασμένοι;" 
- » “ -“« - - “. « “.« 

λ μώμευν, κύνες πένοντο κὸν νέον ὑμνεν 
(ςς Ν ᾽ὔ ν - Ά Ἀ 3 (ὃ 2) ᾽ ε ’ (ἰ “σ᾿ ε 

Μὰ πρέπει νὰ πιοῦμε μὲ τὴν ἀραδα," λέει ὃ τρανύτερος, “πρῶτα ὁ 
σ τ ς 3» νι ε Ν ε » 3) 
ἕνας, ὕστερις ὁ ἀλλος καὶ ς τὰ ὑστερνὰ ὁ τρίτος. 
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, Υ - ε ΄ σ ε , -. ς δ ς Τότες ἤπιε πρῶτα ὁ τρανύτερος, ὕστερις ὁ δεύτερος κ᾽ ὑστερνὸς ὁ 
΄ ᾿ Ἁ , ᾿ ΝΌΟΝ δι 3. 35. " 3ϑ»,.4)ϑβ, 3 ᾿ ἐ 

. ὃ π ασχά μικρότερος. ἜἜβαλε τὴ πάλα τ᾽ καὶ τὴ σαΐτα τ᾽ ἀπὸ κατ᾽ ἀπ᾿ τὴ μασχάλη 
Ἁ ΄ Ἀ ΄ Ἀ Ν, , 3 μι μι ον 5 3. Κὶ 5 5 

καὶ ξαπλώθκε τὰ μπρούμυτα γιὰ νὰ πιῇ ἀπ᾽ τὸ νερὸ ποῦ ἔτρεχε ἀπ᾿ ὄξω 'π 
Ὕ , ΄ ἐν Ά »ν}λ}9 » “ ’ὔ ,. εὖ » » 5 

τὰ μάρμαρα. τες ὁ ἕνας τὸν πιᾶὰν ἀπ᾽ τῶνα ποδάρι κῦὶ ὁ ἄλλος ἀπ᾽ τ 
᾽ Ν ΄, 3 . 

ἄλλο καί τον ῥίχνουν μέσα ὗς τὸ πηγάδι. "ἔπεσε τὸ λοιπὸν τὸ βασιλόπουλο 
᾽ Ν 3 ν᾿ 

μέσα κ᾽ οἱ ἀδερῴφοί του ἔφυγαν καὶ γύρσαν πίσω ᾿ς τὸ παλάτι. Ἅμα 

ἔφτασαν ἐκεῖ του πῆγαν τοῦ πατέρα τους τὸν λαγὸ καὶ τοὖπαν᾽ 
΄ ’ ᾽ ᾽’ Ἀ Ἀ 

“Νά, πατέρα, κατάφεράμε καὶ βρήκαμε ἀρσενικὸ λαγὸ σήμερις, μὰ 

ἔχασαμε τὸν ἀδερφό μας͵᾽" κ᾿ ἔκαναν πῶς ἦταν πολὺ πικραμένο χασάμ ρφό μας, κ ἦ ραμένοι. 
͵ α ΝΥ ) , ε ; . 

“Μπρέ, τί λέτε; πῶς γένηκε δαῦτο;" ρωτάει ὁ βασιλέας καὶ πετάχτηκε 
3 2. 5 μΝ ω ᾿ 3 ἴω ν᾿ Ἁ ᾽ Ἄ 

ὄξω ᾿π᾿ τὸ κρεββάτι, γιατί τον ἀγαποῦσε τὸν μικρότερο τὸν γιό του πειὸ 
᾿] 

περισσότερο ᾿π᾿ τς ἀλνοί. 
ἴω “ " 

“Πὺ νά σε ποῦμε, πατέρα,᾽ λέν, ““ κεῖ ποῦ κυνηγούσαμε ἄξαφνα ἦρθαν ᾽ ρα, ᾽ Ύ μ ρ 
΄ ΕΣ 10 λ , ’, 3 εἐε -ς ε ὃ Ἁ ΄ ᾽ὔ Ἀ ε 

κλέφταις κ ἤθελαν νὰ μας καταποντίσουν, κ ἡμεῖς οἱ δνὸ ξέφυγάμε, μὰ ὁ 
Η ἝΝ , 7) 
ἀδερφός μας χαθκε. 

΄" Ε] ’ λε ε 

Τότες γένηκε μέγας θρῆνος ᾿ς τὸ παλάτι, κὴ ὁ βασιλέας κ᾽ ἡ βασίλισσα 

ντύθκαν ᾿ς τὰ μαῦρα κ᾽ ἔκλαιγαν καὶ θλίβουνταν πολύ. 
3 3 ΄““ ““ ΄“ 3 ’ 

Τώρα νά τς ἀφήσουμε κεῖ ποῦ θρηνοῦσαν καὶ νὰ πᾶμε᾽ς τὸ βασιλό- 
Ἁ ὧν ΄-" δὰ , Ὁ Ἁ ’ Ν , πουλο. Τὸ πηγάδι ποῦ τον ἔρριξαν μέσα ἦταν πολὺ βαθύ, καὶ τρία 

[2 , φ,. ΝΥ 4 ’ ΄ 

χρόνια ἔπεφτε δίχως ναὕρῃ πάτο. Ὕστερα πὸ τρία χρόνια πάτησε γῆς 
Ν ΄“- "». ». 3 ἱλλ Υ͂ ἾὌΔ »» 35 Ἃ “ 3 - λέ ω εὰ 3 

καὶ βγῆκε π᾿ τ΄ ἀλλο μέρος. νοίγ τὰ ματια τ᾽ καὶ γλέπει πῶς ἦταν ᾿ς 
μὰ ξ 7ὔ ’ Ἁ -ι 

ἄλλο κόσμο. Ἦτανε ὁ Κάτω Κόσμος. Καὶ κεῖ μακρυὰ μακρυὰ γλέπει 
τ ΄»"ὉἍ , ’ 4 ’ Ν ΙΝ ’ 

ἐνα φώς. Ἱ]ερπατόντας, περπατόντας, περπατοντας φτάνει σὲ μιὰ καλύβα. 
“ ΄ , 

Ἔκεϊ μέσα ἦταν μιὰ γρῃὰ κ᾽ ἔπλαθε ζυμάρι μέσα σὲ μιὰ κουπανίτσα γιὰ 
Ἁ ’ ᾿ ὔ Ιὰ Ἀ [4 ἢ - ε ἐγ ᾿ 

νὰ κανῃ μιὰ πουγάτσα. Τότες τὸ βασιλέπουλο χτάζει πῶς ἡ γρῃὰ δὲν 
ΕῚ , , ὙΚᾺὰ ὶ ζύ ὁ ὀλεῦ ὲ σὰ δά » 59 2.5 
εἶχε νερό, μόνο ἔκλαιγε καὶ ζύμωνε τὸ ἀλεῦρι μὲ τὰ δάκρυά τἷς κ᾿ ἔφτυνε. 

“᾿ “ 3 “ 

Καὶ κεῖ ποῦ ἔκλαιγε κ΄ ἔφτυνε καὶ ζύμωνε τὸ χαμοῦρι τραγουδοῦσε 
; ΄ 

λυπητερα, λυπητερα. 
, 7 ,ὔ Ν 3 Τὸ βασιλόπουλο ἀπόρεσε πολὺ γλέποντάς την νὰ φτάῃ καὶ νὰ κλαίγ 

3 

καί την ἀλυπήθκε. 
}) Ἁ “ Καλὴ σπέρα, κυρὰ μανιώ,᾽" τὴ λέει. 1 ρα, Κῦρ ᾽ 

3 ,ὕ - 
“Καλὸ ᾿ς τὸ παιδί μου, λέει κείνη καὶ κύτταξε μὲ ἀπορία ἔτσι πῶς 

3 ᾽ “ ν 3 , Ν Ν Ἁ λ νΝ ᾿ν .«“ ΄ ἦταν νέος παλληκαρᾶς κῃ ἀντρειωμένος καὶ μὲ τὴ πάλα καὶ τὴ σαΐτα πάνω 
3 νΝ ΄ὮΝϑ , ςς μὴ ὌΝ ᾽ . 32. Δ δὲ - 3. Ν “.Ἅ 

ς τὸν νῶμό του. Απὸ ποῦ ἔρχεσαι, γιέ μου; ἐσὺ δὲν εἶσαι ἀπὸ τοῦτα 
,ν 2 ν, αὶ ».  » Ἀν , 7) τὰ μέρη, μὴν ἔρχεσαι ᾽π᾿ τὸν ἄνω Κόσμο; 

2 ’ “ 3 3 ’ἤ 

“Μάλιστα, ἔρχομαι πὸ τὸν Ἄνω Κόσμο, μὰ πῶς τ᾽ ἀπεικάστηκες, 
,» }) μανιᾶ; 

»Ἤ. “ μΝ ᾿ , ᾿ 

(ἈΑᾺμ ἐμεῖς ἐδώ δὲν ἔχουμε τέθοιους ἄντρες σὰν καὶ σένα. Φαίνεσαι 
"»"ς »Ὁ [ Ν -“ ’ὔ ΄-Ψχ }} 

πῶς εἶσαι ᾽π᾿ ἐκεῖ πάνω. Καὶ πώς κατέφκες ἐδῶ; 
ὔ “ 2) Ἁ ““ 

Τότες τὴν ἀφηγήθκε τὸ βασιλόπουλο “τὸ καὶ τό με γένηκε," καὶ πῶς 
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3 Ά τον ἔρριξαν τ᾽ ἀδέρφια τ᾽ μέσ᾿ ἧς τὸ πηγάδι, “Μὰ δέ με λές, λέει τ ρ ρ γ ᾽ 
, εἰ Ν δὲ ’ ΝΌΟΝ ᾿ ἈἉ “- , , δ7λῈν ἈΝ γρῃά, “᾿ γιατὶ δὲ παίρνεις νερὸ νὰ ζυμώσῃς τὸ χαμοῦρι μὲ νερό, μόν᾽ τὸ 
᾽ μ μ ’ 3 Ν ΝΠ Ν ᾽’ Ἀ ,ὔ μω Ἁ 

ζυμώνεις μὲ τὰ δάκρυα σ᾽ καὶ μὲ τὸ φτύμα, καὶ γιατί κλαῖς καὶ μυρο- 
- 2) 

λογᾷς; 
Ἂ Ἂ.) ; “ “«ἈΑ γιέ μου, νερὸ δὲν ἔχουμε σὲ τοῦτο τὸν τόπο. Εἰἶν᾽ ἕνα πηγάδι, μα 

’ ᾽ ᾿ ἈΝ 

το φυλάει μιὰ Λάμια, ἕνα θηριὸ τετράποδο μὲ τρία κεφάλια καὶ ζητάει τὸν 
΄“ ἴω ᾽ φῇ ᾽ μ᾿ ΄ 3 ΚΝ 3 3 ’ μ᾿ μὴ ν ἐξ 

πᾶσα μῆνα ᾽πὸ ἕνα κορίτσι νὰ φάῃ κ᾽ ἔτσι ν᾿ ἀφήσῃ τὸ νερὸ νὰ τρέξῃ. 
53.ϑ " Ν “ Υ ε μ᾿ 3 Ν, , ν ῃὃ ἢ Αὐτὸν τὸν μῆνα ἔπεσε ὁ λαχνὸς ᾽ς τὴ μοναχοκόρη μου τὴ Μαροῦδα καί τὴν 

3, “ , 3 Ἅ “ Ν 3 ε “ Ν Ψ Ἀ μι μ᾿ 

ἔχουν α χουν τώρα δεμένη ᾿ς τὸν πλάτανο μὲ τἷς ἁλυσσίδαις, κὴ αὔριο θὰ βγῇ τὸ 

θηριὸ καὶ θά τη φάῃ. Ψιὰ δαῦτο κλαίγω καὶ θρηνῶ." ἤρ ἡ φάῃ ρ 
φ 
Αμα τ᾽ ἄκουσε αὐτὰ τὰ λόγια τὸ βασιλόπουλο εἶπε: γ 

2 

“᾿ἸἘγὼ θά το σκοτώσω αὐτὸ τὸ θηριὸ καὶ θὰ γλυτώσω καὶ τὸ κορίτσι σ 
ΕῚ , ,͵͵Ἄ.ν 9. 9." 4 

κῇῇ οὗλο τὸν τόπου Μόνο δόσε μου μιὰ μπουκουσιὰ νὰ φάω ᾿π᾿ αὐτὴ τὴ 
, “ Α , 2) , 

πουγάτσα ἀμα τὴ ψήσῃς. 
«Ἄ3 ΄ 5 ο θὰ , ,» Ν᾿ ΄ “ Ν θ ’, “-ι νι ἐ γιέ μ᾽, πῶς θὰ μπορέσῃς ἐσὺ νὰ το σκοτώσῃς τὸ θηριό, ποῦ κῃ ὁ 

" κι 3 Ε] , “ 

βασιλέας ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ πολιτεία κῃ οὗλο τ᾽ ἀσκέρι τ᾽ τόσα χρόνια τώρα τὸ 
“ ΄- 4 

πολεμοῦν καὶ τίποτες δὲ᾽ μποροῦν νὰ κάνουν ;᾽; 

“᾿ἘἜὔθγὼ θὰ το σκοτώσω,7 λέει τὸ βασιλόπουλο. 
“Ὁ ΄ ’ὔ 

“ Μὴν πᾷς νὰ μή σε φαῃ κ᾽ ἐσένα." 
“ , 

“Ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι. Ἢ θά το καταποντίσω αὐτὸ τὸ θηριὸ ἢ νὰ 

πεθάνω." 
“ ΄- “᾿ ω 3 3 4 

Ἔκεϊ ποῦ μιλοῦσε ἀξαφν᾽ ἀκούει μιὰ φωνή, κρά, κρά. Τυρίζει καὶ 
[4 Φ Α-Σ . 

γλέπει ἕνα μεγάλο πουλὶ ποῦταν σὲ μιὰ γωνιὰ ᾿ς τὴ καλύβα" ἕνας ἀητὸς 

χρυσὸς σὰν ἄγγελος. Ῥωτάει " τί ν᾿ αὐτὸ τὸ πουλί; 
ες 3. Ν ΧΝ 3ϑ ἡ ω 353. ὦ 6 ἐδ - 3. ςε Ἀ ΄ 3 
Αὐτὸ μὲ τ ἄἀφκε ὁ ἄντρας μ᾽ ὄντας πέθανε ἐδώ κ᾽ ἑκατὸ χρόνια, κ 

. ἃ 3. » » ε  Ἂ ’ ν" “ ᾿ ὦ ’ 2) 

ἐγὼ τ΄ ἀνάθρεψα ὡς ποῦ τράνεψε καὶ γένκε ἔτσι ποῦ το γλέτπεις. 
, ε “ “- 

“«᾿Αμὲ κείνη ἡ βουβάλα κεῖ τί εἶναι; 
Ἁ Ἂ ’ ἰω [ω »" 

“Κῃ αὐτὴ τὴ βουβάλα μέ την ἄφκε ὁ ἄντρας μ᾽ ἐδώ κ᾽ ἑκατὸ χρόνια 
4.39. » 3 θ 2) , ε ’ 

κ᾽ ἔγω τὴν αναθρεψα,᾽ λέει ἡ γρῃά. 
᾿ Ἂ ΄, Ν 3 "53. κῃ Ν ΝΟΣ 5 Ἁ ΄, ἔτσι ποῦ λέμε τὸν ἔδωκε κ᾽ ἔφαε πιὰ μπουκουσιὰ ᾿π᾽ τὴ πουγάτσα, 

Ψ . }Ἂκ ΣΝ ΄ , Ν ᾿ ͵ 3 ᾿ ᾿ “ » 
ἅμα τὴν ἔψησε, καὶ τὸ βασιλόπουλο κίνησε μὲ τὴ πάλα τ᾽ καὶ τὴ σαΐτα τ 

᾿ Α , ““ .. ε ’ ; 3 Ν ᾽ Ἀ ΓΟ 

γιὰ νὰ πάῃ κεῖ ποῦταν ἡ Μαρούδα δεμένη ᾿ς τὸν πλάτανο καὶ καρτεροῦσε 

νὰ βγῇ τὸ θηριὸ νά τη φάῃ. ἽἍΔμα ἔφτασε κεῖ καί τὴν εἶδε, τὴ λέει" 

“«Ἰζώς εἶσαι δώ; τί κάνεις; 
ΠΩ “" 4 ἐμ ε λ Α 3. κ , ᾿ ΄“ νΝ 

Ετσι ταν τῆς Τυχῆς μου, ἔπεσε ο λαχνὸς σὲ μένα καὶ καρτερῶ νὰ 
β -.κ» θ ᾿ Ἂ , , Ν "5 ΄ Ν ;.) 
γῇ τὸ θηριὸ καὶ να με φαῃ γιὰ ν αφήσῃ τὸ νερο. 

’ ’ὔ Α ᾽ὉἍ ε 

Τότες τὸ βασιλόπουλο βγάζει τὸ σπαθί τ᾽ καὶ κόβει ταῖς ἁλυσσίδαις 

πιυνι, ΝΜ ]ι “νξ ξ΄ 

- ’ ΄ 

““Μὴ φοβᾶσαι ἐγὼ θά σε γλυτώσω. 
ἰφι ῳ ἰμ Κείνη ἔτσι ποῦ τον εἶδε ἕνα νέο σὰν ἄστρο, τὸν ἀλυπήθκε καὶ λέει" 

Α. Ρ. 28 
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“Φεῦγα μακρυὰ ᾿π᾿ ἐδώ, γιατὶ θὰ χαθῇς κ᾽ ἐσὺ ὅπως χάθκαν τόσοι 
Υλ ν Δ , »Ὰ Ὡ 4 Ν ’ κ θ ᾽ὔ ὃλ Ἂ ἄλνοι. ιέ, κεῖ πέρα εἶναι τὰ μνημόρια ποὖναι θαμμένοι οὗλοι ποῦ 
θ - ἐὸὃ “ Ν ’ ’ Ν μ᾿ ΄ δ ΄, Ε}) ςς ’ σωθκαν ἐδὼ καὶ τόσα χρόνια γιὰ νὰ γλυτώσουν τὸν τόπο. Μη σε 

“ κυ μέλῃ," λέει τὸ βασιλόπουλο, καὶ γύρσε καὶ κύτταξε ποῦ οὗλος ὁ κάμπος 
φ' “᾿ ἣ ν »" ἴω “ 
ἦταν γεμᾶτος ἀπὸ μνημόρια, μὰ δὲ φοβήθκε. Καὶ κεῖ ποῦ μιλοῦσαν 

3 ’ :2 Ν ΄Ἂ οΝ ’ -Ν ’ Ξε δὰ ᾿ ΑἉ 

ἀκούγεται ἕνα φοβερὸ ταβατοῦρι σὰν βροντή, καὶ τράνταζε ἡ γῆς σὰν νὰ 
’ 

γένουνταν σεισμός. 
΄ΝΝῃἭὭΩὮ ’ 

“Τὸ θηριὸ βγαίνει, φεῦγα, φεῦγα νὰ μή σε φάῃ καὶ σένα ]" φωνάζ᾽ ἡ 

Μαροῦδα, μὰ τὸ βασιλόπουλό την πῆρε ᾿ς τὰ χέρια καί την ἔβαλε ᾿ς ἕνα 
Ν , 3 ν" ᾽ μ᾿ ’ Ἀ ν" ’ 

ψηλὸ μέρος ἀλάργα καὶ. γύρσε νὰ παλαίψῃ μὲ τὴ Λάμια. 
» Ὁ Ξ. Νσ Ν ’ Ν Ν ’ 3 Ν Ἀ Ν Κ΄ ταν αὐτὸ ἕνα μεγάλο θεόρατο θηριὸ μὲ νύχια ἀγκαθωτὰ καὶ δυὸ 

4 ΝΟΥ 3 Ά Ἂ Ἁ ς [ή 3 Ἁ 3 με ὦ . Ἀ 

φτερὰ ποῦ ἔφταναν ἀπὸ δώ κῃ ὡς κάτω ᾿ς τὸν κάμπο τὸ πᾶσα ἕνα. Καὶ 
β ων 3. Ν 5. » Ἀ {ὃ Ν ΄ " ν" , 3.9,» ν - 
γῆκε ἀπὸ μὲσ ἀπ τὸ πηγάδι καὶ πιάστηκε μὲ τὰ νύχια τ΄ ἀπ᾽ τὴ γῆς 

Ψ Ν ν ΄ ν 5 Τὸ Ν λό λ Ἂ ἕτοιμο γιὰ νὰ χιμήσῃ. Κῇ ἅμα εἶδε τὸ βασιλόπουλο εἶπε: 
ε ζω » 

« Καλὰ μ᾽ ἤλεγε ἡ μάνα μου ἡ Λάμια" πολνοὶ θὰ φᾷς μὰ θάρθῃ μιὰ 
τ 7 ν 5 ν" “ Ν. ΑΕ }] μέρα ἕνας τέθοιος κῇ ἀπὸ κεῖνον νὰ φοβηθῇς. 
“ μ ’, ’ 93 , Ἁ Ἁ Υ͂ μ" Ἵ 

Τότες τὸ βασιλόπουλο ρίχτηκε ἅἄπάνω τον μὲ τὴ πάλα καὶ τώδωκε 

τὥδωκε καὶ πρῶτα ἔκοψε μὲ τὸ σπαθὶ τῶὥνα τὸ κεφάλι κ᾽ ὕστερα τὸ ἄλλο 
ξ -" ω ’, Ἁ ἈΝ 3 ΄ ἴω ω ΄, Ἀ ε 

ὡς ποῦ τὸ χάλασε πέρα πέρα καὶ δὲν ἀπόμνε ρουθοῦνι ποῦ λέει κῇ ὁ 
’, 

λόγος. 
Ὅ ᾽’ ἣλ Ἀ ε “ Ἁ ΤᾺ ε ΦᾺ Υ̓ Ν ε 

κόσμος οὗλος κῇ ὁ ντουνιᾶς, μικροὶ μεγάλοι, ὁ πᾶσας ἕνας κῇὴ ὁ 
,ὕ ΙΝ ᾽ν (ὃ ςφΨΦ 3 ΄ 3 Ν, , Ἁ “-- Ά 

βασιλέας μὲ τὴ δωδεκάδα μαζύ, ἦταν ἀπάνω ἧς τὸ κάστρο καὶ θωροῦσαν τὸ 
Ν ν Φ ΄, Ν » 3 , Υ Ν . ᾿ ᾿ πάλαιμα. Κῃῇ ἅμα σώθκε τὸ θηριό, ἀρχίνησε νἄρχεται τὸ νερὸ μὲ βοὴ 

Ν , { ε ΄ 2. ε ΄ ᾿ Ά ΄ 
μεγάλη, καὶ γέμισαν ὁλαις ἢ στέρναις κ ἢ φουσκίναις καὶ τὰ καζάνια 

ποὖχαν οἱ ἀθρῶποι χαζίρικα. 
“" Ν ’ Ἀ Ἄ 5. 3 Ν ’ Ἁ ’ὔ , 

Τότες πῆρε τὸ βασιλόπουλο τὴ Μαροῦδα ᾿π᾿ τὸ χέρι γιὰ νά την πάῃ 
’ 3 Ἁ ἤ 3 Ἁ ’ Ἀ μι νὴ , 3 ’ Φ 

πίσω-.᾽ς τὴ μάνα τς, καὶ κείνη τὸν ἔδωκε τὸ δαχτυλίδι τἷς καί τον εἶπε: 

«Εἶμαι τώρα θκή σου. 
4 Φ μ᾿ ’ μὲ Κῇ ἅμα ἦρθαν ᾿ς τὴ καλύβα καί τους εἶδε ἢ γρῃα, δὲν ἤθελε. ἀκόμα νὰ 

χω ῳ ᾿ 
πιστέψῃ πῶς τὸ θηριὸ σώθκε, μὰ ὕστερα πίστεψε. Λέει τὸ βασιλόπουλο: 

ἐς Π' μέ 2 Ν Ν,, 9 (θ Ν ν" », Π Ὡ ὸ [φ ὠκανὰ αὐτὸ τὸ ἀντραγάθημα μὲ τὴ μπουκουσιὰ ποῦ μούδωκες, ποῦ 
κεν , ΝᾺ ’ 3 2. Ν ὙΝ 3 , ᾿ , τὴν εἶχες ζυμωμένη μὲ τὰ δάκρνα σ᾽, αὐτὸ μ᾽ ἔδωκε ἀντρεία καί το νίκησα 

ὃ θηριό. Τώρα θά με δώ ἡ κό ἴκα καὶ θᾶμαι πάντα γιό τὸ θηριό. ρα θά με δώσῃς τὴ κόρη σου γυναῖκα καὶ θᾶμαι πάντα γιός 

σου. 
3 Α ἴω 

. Ἔσσι φιλήθκαν καί τον ἔδωκε ἡ Μαροῦδα τὸ δαχτυλίδι τς καὶ κεῖνός 
ὟΝ Ν , " ’ με 3 ΄ τὴν ἔδωκε τὸ θκό του καὶ γένκε ὁ ἀρραβώνας. 

Ι “- [ 

Μὰ ὁ βασιλέας κ᾽ ἡ δωδεκάδα τοὺς κακοφάνκε πῶς ἕνας ξένος κατάφερε 
3. καὶ τ Ι , 39 , ΄- 3 Ἀ ’ ’ λ 

κ᾽ ἔκανε ἕνα τέθοιο μεγάλο ἀντραγάθημα, ποῦ αὐτοὶ τόσα χρόνια πολε- 

μοῦσαν καὶ δὲ μπόρεσαν, κ᾽ ἤθελαν νά τον καταποντίσουν. ἘΒγῆκαν μὲ 
“« ᾿ ᾿ . 59 ’ Π 3 κψ δ Α ΄, Ν , 

σαΐταις καὶ σπαθιά, πολὺ ἀσκέρι, κ᾿ ἔρχουνταν κατὰ τὴ καλύβα γιὰ νά τον 
, [} 2ΞΚ 3. ε Ά 7 

πιάσουν. ἽΔμα τ᾽ ἀκουσε αὐτὸ ἡ γρῃὰ λέει" 



[ 

Αρροπᾶϊω 11. ϑδῦ 
ς}» “ ε ὃ Α ’ ᾽ Ἁ ’ νΝ ᾿ λ ὔ Ἐ Φ 

᾿σεῖς οἱ ὃνο τωρα πρέπει νὰ φύγητε γιὰ νὰ γλυτωστε. γώμαι 
ΓῪ -ᾳ ᾽ 9 4 2 ὃ ́»Φὦ"ῃ Ν “ὃ ΓΔ] ἐλ Ἁ θ Υ }} 

γρῃὰ γυναῖκα, νά μ' αφήσπε δῶ καὶ 'δέ με μέλει, ἀς πεθάνω. 
΄-ῸὉῷἾ ᾽ , 

“ς Καὶ πῶς θὰ φύγουμε, μάνα μ᾽," λέει τὸ βασιλόπουλο, “νὰ γένω 
2 ΓῚ Ἀ Φ ,ὔ «“ἉἍ 

ἀητὸς νὰ πετάξω; ἄθρωπος εἶμαι. ᾿Ας ἔρθουν κῇ ὅτι θέλ᾽ ὃ θεὸς ἂς 
᾽ 3) 

γένῃ. 
“ ’ λέ ε γι « Αὐ ΙΝ ε 2 ᾿ οι ἤ ᾿ εἀ 3 ᾽ 

οτες λέει ἢ γρῃὰ ὑτὸς ὁ αητὸς που μέ τον αφκεὸ αἀντρας μ᾽ καί 
᾽ ᾽ Ά, ζ ’ Ψ 2) 

τον ἔθρεψα τόσα χρόνια, αὐτὸς θά σας βγάλῃ ὄξω. 
Τὸ ως ἕ Ἀ 3 Ν ὶ λέν. “Τώ , ᾿ ἐσὶ ᾽ β θη 

ὃν ρώτηξαν τὸν αητὸ καὶ λέν ρα πρέπει κ ἐσὺ νᾶ μας βοηθήσῃς, 
΄Ν 7 ᾽ 

ποῦ σε θρέψαμε τόσα χρονια." 
»“Ὃ“ [2 3 ᾿ , ΄ε 

«(Αὐτὴ τὴν ὧρα καρτεροῦσα καὶ γώ," λέει ὃ ἀητός. ““᾿Εσεῖς οἱ δυὸ 
᾿ β λλ ΄ ϑ᾽ ἈΝ λ ; 3 Ἀ Ά ’ θ -» ἢ ᾽ , 

νὰ καβαλλκέψτε ᾽ς τὸν λῃμό μ᾽ καὶ νὰ πάρτε θροφαῖς, νὰ πάρτε τριακόσιαις 
9 “ , Ἀ ’ 3 (ὃ ᾿ Ἀ Ν , "} 
ὀκάδες κρέας, καὶ τριακόσιαις ὀκάδες νερό, καὶ νὰ φύγουμε. 

΄-Ὃ-Ὃ ΦἌΦ Α͂ --ἢΦ ’ Ἁ ΄ΝὌ ΄΄-ὦὦΦ 

“ Καὶ ποῦ θά το βροῦμε τὸ κρέας, καὶ ποῦ θὰ βροῦμε τουλοῦμι μεγάλο 
- ’ὔ ᾽ »ο-ὦ 

γιὰ νὰ χωρέσῃ τόσο νερο ;᾽ τὸν ρωτοῦν. 9 
’ ζω] ’ ’ ὔ 

“Νὰ σφάξτε τὴ βουβάλα ποῦ καὶ κείνη τὴ θρέψατε τόσα χρόνια, νά 
, 4 Ά Ἁ ΕῚ Α θ ᾿ ΄ Ά 2.»ϑ. 9 Υ ’ 3 ΙῚ ,’ 

τὴ γδάρτε καὶ μὲ τὸ κρέας τς θὰ θραφοῦμε, κῃ απ᾿ τὸ πετσί τς νὰ κάντε 
ἊὉ ᾿ »}} ᾿ 

τουλοῦμι καὶ νά το γεμίστε νερό. 
Ἀ , , 

Τὴν ἔσφαξαν τὴ βουβάλα καὶ φόρτωσαν τὸ κρέας ἀπ᾽ τῶὥνα τὸ μέρος 
΄- 3 δι . 

καὶ τὸ τουλοῦμι ἀπ᾽ τ᾽ ἄλλο κῇ ἀνέφκαν τὸ βασιλόπουλο μὲ τὸ κορίτσι 
9 ’ 3 Ἁ ’ Ἀ ’ Ἀ γ᾿ Ἁ ᾽ 2 ς Ἵ " ΝῚ 4 [4 

ἀπάνω ᾽ς τὸν λῃμό, καὶ σιγά, σιγὰ ἄνοιξε τὰ φτερά τ᾽ ὃ ἀητὸς κὴ ἀρχίνησε 

νὰ πετάῃ. 
᾽ ’ «ε 

“Ὥρα σας καλῃ 1" φώναξε ἡ γρῃὰ κ᾽ ἔπεσε καὶ ξεψύχησε. 
Ὁ 9 ἐγ 9. 4» ὃ Ἰὸ ᾽ Ἁ ᾿ ᾿ 0 ε 

ἀητὸς ἀνέβαινε, ἀνέβαινε δώδεκα χρόνια καὶ σιγά, σιγὰ σώθκαν ἡ 
΄Ὺ»ῳᾳ Υ̓ ΄ 

θροφαῖς. ““Κρα, κρά," φωναξε. 
Π] “ θ ές;" 

“ Πεινώ.᾽ 
Ά ΄ι Ν 

Τότες κόβει τὸ βασιλόπουλο τὸ μποῦτι ᾽π᾿ τὸ ζερβί του χέρι καί το 

βάζει ᾿ς τὴ μύτη ᾿᾽π᾿ τὸν ἀητό. ““ Κρά, κρά," φωνάζει πάλι: 
ἐς ιν, 4.2... Τί θές; ἢ 
{ε Διψώ.᾽ 

"᾿ ’ β (ζ 4. ἢ α 4 59 ἈΝ 7 ’ ν δὲ Ἀ ΄ιο ἐν ᾿ ᾿Ψ 

ὅτες βαζει τὸ στόμα τ᾽ κοντα ς τὴ μύτη καί τον δίνῃ νὰ πιῇ τὸ φτύμα τ᾽. 
Ψ , 

Ἔτσι μέρα μὲ τὴ μέρα ζύγωναν ᾽ς τὸν Ἄνω Κόσμο. Μὰ πάλι ἕξανα- 
’ὔ [1 ΕῚ Α Ἀ Ἁ ’ 3 Ἀ ΄ι 3. » ΝΥ ᾽; ᾽ 

πείνασε ὁ ἀητὸς καὶ τὸ βασιλόπουλο ἔκοψε τὸ μποῦτι ᾿π᾿ τὸ δεξί του χέρι 
’ , φ, “ 

καΐ τον ἔδωκε νὰ φάῃ. Ὕστερις ἔκοψε τὸ μποῦτι ᾿π᾿ τὸ ζξερβί του πόδι κ᾽ 
ΠῚ ς.ς»" , ΄ , , 4.» κ" ΄ ,» ε “, ,,.ν».3, 
ὕστερις ἀπ᾿ τὸ δεξί του πόδι καί τον πότιζε ᾽π᾿ τὸ στόμα τ᾽ ὡς ποῦ ανέφκαν 

’ ΄- δι 

ἀπάνω κ᾽ εἶδαν φῶς καὶ κατέφκαν ἧς ἕνα βουνὸ σιμὰ ᾿ς τὴ πολιτεία τοῦ 

πατέρα τ΄. 

ΝΣ Ὥ ὦ "νυν 4" - Ξ» τῳ ες ἡ δυέ ““ὐν κιγω κω ἀπ μι “ ευνψΨμἌἽωἦμμιἰῃυῳω ρυῦυυνο, και 

“᾿ Ἢ ᾽ 3 Ἀ ᾽ Ἀ Δ ’ 3, Ά 5 ᾽ Ἵ , 

σεῖς νὰ πάτε᾽ς τὴ πολιτεία κὴ ἂν τυχόν ποτες ἔχετε τὴν αναγκὴ μ᾽ νά με 
ὃ θη Νὰ ΕΝ Ἀ ’ ’ , Ἁ Ἁ θ᾽ 3 ’ 3.». γ 

οκηθῆτε. ἃ αὐτὸ τὸ φτερό, νὰ το κάψτε καὶ γὼ ἀπεικάσω ἀπ᾽ τὴ 

20----2 
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3 Ἀ ’ 9 

μυρωδιὰ καὶ θάρθω ἧς τη στιμή." Κ΄ ἔβγαλε ἕνα μικρὸ χρυσὸ φτερὸ ᾿π᾿ τὸ 
, , 5 7, Υ 

γλέφαρό τ᾽ καί τους τώδωκε. ͵ 
Α ν ᾽ ων 

ἽὝΔμα ἔφτασαν ἦς τὴ πολιτεία τὸ βασιλόπουλο ρωτηξε" “Ποῦ εἶναι ὁ 
ἈΝ ἢ ων ’ 3 μὴ με 2} Ἀ ΄-θ ΨΥ 

δρόμος ποῦ παει᾿ς τὸ παλάτι; καὶ τοῦ τον ἔδειξαν, 
ἘΪ Ν ΄ ἐ ᾽ ἤ ᾽ 5» ἈΝ Ἄ ὉὙὝ ἶχαν πειὰ περάσῃ εἴκοσ᾽ πέντε, τριάντα χρόνια ἀπ᾽ τὸν καιρὸ τοῦ ἦταν 

, ν ε ὔ ,-. 3 ε ’ 3 εἶ α ’ ᾿ 25. νΝ Φ , 
φευγάτος κῇ ὃ πατέρας τ᾽ κ᾽ ἡ μάνα τ᾽ εἶχαν γεράσῃ, κὴ αὐτὸς εἶχε τρανέψῃ 

καὶ φαίνουνταν πειὸ παλληκαρᾶς πὸ πρῶτα. 
φ ε [2 Ε] Ἄ ἡ Ἁ ᾽ὔ 3 Ἁ ᾽ Ἁ ,ὔ . ξ 

Αμα ἡ μάνα τ᾽ τὸν εἶδε τὸν γνώρισε ᾿ς τὴ στιμή. Αἷ ξεχνάει ποτὲς ἡ 
΄ μ Ν, ὦ ΄ Ν ἡ ’, ΄ με ’ μὴ , Ν 

μάνα τὸ παιδί; ὅσα χρόνια κῦ ἂν περάσουν νά το διῇ πάλι τὸ γνωρίζει, σὰν 
μ᾿ [4 τ ’, Ἀ 5» δι , μ᾿ δῶ Ἁ - ’, 4 μιὰ προβατίνα ἅμα χάσῃ τὸ μικρό τὶς τὸ γυρεύει πὸ δώ πὸ κεῖ καί τὸ βρίσκει 

ν ΟΝ ὃ , " ἢ λέ 9. ε ΄ 53. ᾧ δ τὸ 6 3.». δ ......νΝ μὲ τὴ μυρωδιά. Ἔτσι ποῦ λέμε κ᾽ ἡ μάνα τ᾽ ἅμα τὸν εἶδε σηκώθκε π᾿ τὸ 
᾿ ΝΥ “- χθ Ν .,Ν λέ 9 . 3 », » Ν 

θρανίο κεῖ ποῦ κάθουνταν μαζὺ μὲ τὸν βασιλέα, ἄνοιξε τὴν ἀγκαλιά τ᾽ς καὶ 
, ςς " ’ ε ’ “." μά ΄ Ι »ἤὔ᾿ φώναξε: “Ὁ γιὸς μας, ὃ γιός μας ποῦ τον εἴχαμε χαμένο! Δέ τον 

2 

γνωρίζεις, ἄντρα μου; 
[-} 39. ΚΑ 28 Ν6ε ᾽ 0 Α ΄ἊΝ ν ς ἦλ ,͵ .ε 

Οντας τ᾽ ἄκουσεν αὐτὰ ὃ βασιλέας σηκώθκε καὶ κεῖνος, μὰ οἱ αλνοί, ἢ 
“κ᾿ ’ ’ Φ 

δωδεκάδα, εἶπαν: “Πρέπει πρώτα νὰ τον ξετάξῃς μὴν εἶναι κανένας 
- “ “ ΄ , “ ψεύτης, γιατὶ μεῖς ξέρουμε πῶς ὃ γιός σου ὃ μικρότερος πέθανε δῶ καὶ 

τόσα χρόνια." 
, ε , 3 ,ὕ ’ , ᾿ “»ἤ ᾿ Η , Υ 

Τότες ὃ βασιλέας ἀρχίνησε νά τον ξετάζῃ, καὶ κεῖνός τον ἀφηγήθκε τὸ 
Ὁ μή ’ ’ - 

καὶ τὸ οὗλα ὅπως εἶχαν γένῃ, μὰ δὲν ἤθελαν νά τον πιστέψουν, “Πῶς 

γένεται αὐτό;" λέει ὁ βασιλέας, “ αὐτὰ ποῦ μας λὲς γιὰ τὸν Κάτω Κόσμο 
δ , ε κα ἐς δέ᾽ τ ἃ ΄ ) καὶ Λάμιαις ἡμεῖς ποτὲς δέ᾽ τ΄ ἀκούσαμε. 

Υ̓ ΄ “3 
Τότες εἶπε ἡ βασίλισσα: “ἼΑντρα μου δὲν ἔχς δίκηο. Αὐτό ᾽ναι τὸ 

ε ’ 3 “ ᾽ὔ 

παιδί μας. Ἐγώ το ξέρω, ἡ καρδια μ᾽ μέ το λέει." 

Τότες ὃ βασιλέας πρόσταξε τοῖς γραμματικοὶ νὰ βροῦν ᾿ς τὰ τεφτέρια 
- ΑΙ ΓΜ ν , 

τὸν καιρὸ ποῦ χάθκε τὸ βασιλόπουλο κῇ ἄλνοι γραμματικοὶ νά τα γράψουν 
σ΄ μὰ ω 3 , 

οὗλα κατὰ πῶς τους τἄπε τώύραι Ὕσστερις γυρίζει ᾽ς τὸ βασιλόπουλο καί 
»ὉΏ “ »" , 

το λέει" ““Αἶ καλά, νά τα πιστέψουμε αὐτὰ ποῦ μας λές, πώς κατέφκες 
-, - ᾿ 393.ϑ ΄ο- 

ἐκεῖ κάτω, μὰ πῶς γύρισες ἀπὸ κεῖ; 
. 3 ’, 3 3 ν"Ν 

Τότες τὸ βασιλόπουλό τους ἀφηγήθκε πῶς ὃ ἀητὸς τους ἀνέβασε᾽ς τὸν 
.) , Ἢ , ς 7 Ν ,ὕ ᾿ δὲ 0 ᾿ 

πάνω κόσμο καὶ θάμαξαν ἀκόμα πειὸ περισσότερο καὶ δὲν ἤθελαν νὰ 
ἴων 7 4 

πιστέψουν: ““Αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς το διαμαρτυρήσῃς " λέει ὃ βασιλέας. 
- 3 ᾽ Ν 

ἐς ἸΤοῦ εἶναι αὐτὸς ὁ αητός; τί γένκε τὸ πουλί; 
“-- , ἋΞ 

«Κυττάξτε τὰ κρέατά μ᾽ ποῦ τάκοψα γιὰ νά τον θρέψω, σὰν δὲ 
3 Ἀ ἈἍ ’ 3 " 

πιστεύτε," λέει τὸ βασιλόπουλο κ᾽ ἔδειξε τὰ χέρια τ᾽ καὶ τὰ πόδια τ᾽ κεῖ 
“ 

ποὖχε κόψ᾽ τὸ κρέας, μὰ πάλι δυσκολεύονταν γιὰ νὰ πιστέψουν. 
-- - [4 ᾿ Ν 3 

Τότες ἡ Μαροῦδα δοκήθκε τὸ φτερὸ καὶ λέει" “Τί τώκαμες, αντρα μ, 
΄-- 3 Ν ΄ ’ Ἀ κι 

τὸ φτερὸ ποῦ μας ἔδωκε ὃ ἀητός; τώρα ᾽ναι καιρὸς νά το κάψῃς καὶ θάρθῃ 
΄ 2) νὰ διαμαρτυρήσῃ. 

Φ 3 , Ν γὙὉ"» ν μ' 

«ς Καλὰ λές," λέει τὸ βασιλόπουλο, ““τοὖχα ἀστοχήσῃ," καὶ βγαάζ ἀπ 
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Ἁ ’ 2 Ἀ ’  ςσ Ἁ ἷ ες ᾽ Α , 

τὴ τσέπη τ᾽ τὸ φτερό, κῇ ἅμα τὸ εἶδαν οἱ ἄλνοι θάμαξαν γιατὶ ποτές τους 

δὲν εἴχαν διῇ τέθοιο χρυσὸ κὴ ὦμορφο φτερό. Τότες τὸ βασιλόπουλο 

τώβαλε κοντὰ ᾿ς τὴ φωτιὰ ᾿ ς τὸ μαγκάλι ποὗταν ᾿ς τὴ μέσ᾽ τὴ κάμαρα καὶ 

τ᾽ ἄναψε καὶ γέμισε τὸ παλάτι πὸ μιὰ μυρωδιὰ ὡραία. 
κὰ Μαθεύτηκε ὄξω ̓ς τὴ πολιτεία πῶς θάρθῃ ἕνα τέθοιο πουλὶ καὶ οὗλοι οἱ 

ἀθρῶποι βγῆκαν νά το διοῦν καὶ κεῖ ποῦ καρτεροῦσαν τοῦ ἀητοῦ τὸ ἔρξιμο 
, Ν ’ ῳ , ᾿ ι... Ἀν») 32 “ ’, 

γλέπουν καὶ φανερώνεται ἕνα μεγάλο σύγνεφο κῇ ἀγαλ᾽ ἀγάλια κατέφκε 
," Ν ΕΣ} 3 μΝ ε Ν -ὉῃἭ Ξ- 

μὲ βοὴ κ᾽ ἔκατσε᾽᾿ς τὸν ἡλιακὸ τοῦ παλατιοῦ. 
“ 

Τότες εἶπε τὸ βασιλόπουλο- “Βασιλέα μ᾽, ν᾿ ἀνεβοῦμε οὗλοι ἀπάνω ἧς 
Ἁ ς Ν Ἀ ξςφς»59 μ θᾶ Ἂ 4) 

τὸν ἡλιακὸ κῃ ὁ αητὸς θαρθῃ κεῖ. 
Φ 3 

Κῇὴ ἀνέφκαν οὗλοι κ᾽ εἶδαν τὸν ἀητόύ, κἢὴ ὃ ἀητὸς προσκύνσε τὸν 
, - 

βασιλέα κῇ ὁ βασιλέας τὸν ρώτηξε: “Πές μας, βρὲ ἀητέ, πῶς ἀνέφκες 
39. 5 Ν Κ ’, Κόσ ,.7) νι 4» Ἁ Δ Ν 323. 5 1θ ὅλ. - 
ἀπ᾽ τὸν Κάτω μο;" κῃ ὁ ἀητὸς μίλησε καὶ τ᾽ ἀφηγήθκε οὗλα, κῇ 
μὲ μὴ Ν ’ ’ ςς ,-ὦ “3 Ν , ω ΓΝ 
ὄντας ἔσωσε τὸν λόγο κάνει ““γλοῦ, γλοῦ καὶ ξερνάει τώνα κομμάτι τὸ 

4 ων 

κρέας" ““ Αὐτό ᾽ναι λέει, “ ἀπ᾽ τὸ ζερβί σου χέρι, ποῦ το ἔκοψες γιὰ νά 

με θρέψῃς " καὶ τώβαλε᾽ς τὸν τόπο του, κ᾽ ἔφτυσε καὶ τ᾽ ἀκόλλησε. Κ᾽ 
3 3 

ὕστερις ἔβγαλε τ΄ ἀλλο κομμάτι καὶ τ᾽ ἀκόλλησε ἧς τὸ δεξὶ τὸ χέρι, κ 

ὕστερις τὰ πόδια. 
7 

Τότες οὗλοι πίστεψαν κῇ ὁ βασιλέας ἀγκάλιασε τὸ παιδί τ᾽ καὶ τὴ 

Μαρούδα καί τς ἔβαλε κ᾿ ἔκατσαν κοντα τ᾽ καὶ λέει: “Ἔτσι λοιπὸν τ᾽ 
3» 32. ΚΆἈἩὉὶ ᾽ ’, 2) Ἀ ’ ’ Υ͂ 

ἀδέρφια σ᾽ ἤθελαν νά σε καταποντίσουν;᾽" καὶ πρόσταξε νά τους πιάσουν 
Ν ΄ ’ Ν Ν , ᾿ 3 μ᾿ ’, καὶ νά τους σφάξουν, μὰ τὸ βασιλόπουλο ἔπεσε ᾽ς τὰ γόνατα καί τον 

. ’ἤ 

φίλησε τὴ ποδιὰ καί τον περικάλεσε νά τους συμπαθήσῃ" “΄Ἤθελαν νά 
’ , γ} ᾽ ( Ν “" 3 Ἀ λό ἃ δέ᾽ " ΜΝ 3 Α 

με κάνουν κακὸ," λέει, “ μὰ βγῆκε ᾽σὲ καλό, γιατὶ ἂν δέ᾽ μ᾽ ἔρριχναν ἧς τὸ 
, 3 » - “Ὁ Α ’ μ ν Ἂ ’ ΄- Ἁ 

πηγάδι δὲ θάγλεπα καὶ κεῖνο τὸν κόσμο καὶ δὲ᾽ θάκανα τόσα σημεῖα κὴ 

ἀντραγαθήματα καὶ δὲ᾽ θὰ δοξάζουμουν. [Καὶ μὲ τὰ πολλά τον κατάφερε 
Ἁ ’ ’ ’ Ἁ , ὃ 353.κ᾿ἡἡ Ἀ Ἁ 

τὸν βασιλέα νὰ τους συμπαθήσῃ καὶ φιλήθκαν οὗλοι κ᾽ ἔζησαν καλὰ καὶ 

μεῖς καιλλίτερα. 
3 Ὁ} ᾿ 4 3 3. 4. Ν  Ψ ΑΝ “- " " “. 5 
Ἐκεῖ ᾿ς τὴ κρίση ἤμουνα κ᾽ ἐγὼ κῃ ἀπὸ κεῖ τα πῆρα καὶ σᾶς τ 

ἀφηγήθκα ἀπόψε. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤΙ. 

᾿Ιδτροοόφιον ᾿ωφέλιλμον. 

“ Ὅ ιο θέλ ὰ 9 , - μ Ἁ δὲ (ἕξ . λὶ α΄. ποιος θέλει νὰ ἀγρυπνήσῃ καὶ νὰ μὴν δὲν νυστάξῃ" πουλὶν 
4 Ν 3 , , , Ὁ 5,24 κ᾿ Ν ὮΝ ΄ εἶναι τὸ ὀνομαζόμενον πυργίτης, τούτου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τοῦ καβούρου 
ΝΥ " “Ὁ «ε ’ 39 ἱμε Ν 3 , Ἁ ᾿ τὰ ὄμματα καὶ τῆς. . . ὁμοίως εἰς ἀσπρον πανὶν ἐντύλιζον, καὶ νά 

“ 9 Ἀ μυ Ρ ᾽ Ν 3 ’ τα δέσῃς εἰς τὸν δεξιόν του βραχίονα, καὶ οὐ νυστάξει. 
θ΄ Π Ά ΄-ο ὃ Ἂς ἐ . ἢ ’ 5 Ν Ἁ “- 

. ερὶ τοῦ διῶξαι κάμπας: ἔπαρον καμπίας γ΄ ἀπὸ τὸν κῆπον, 
Ε νΝ ΕΣ ’ Ὁ Α μὴ -Ο 1 Ν ᾽ μ“" ἔπαρον καὶ ἀπυρίον [Ὁ] καὶ κάπνισον τὸν κπον' ἢ τὸ περιβόλιον, καὶ 

φεύγουσι. 
’ 3 ’ δδό 9 Υ͂ ἴω μ᾿ ᾽ ν" “ Ἃ 

ιβ. Ἐς πόνον ὀδόντων" κάμε τοῦτο τὸ σημάδιν, καὶ στῆσαι τὸ 
“-“ 3 Ν δ 9 Ἁ Ν λέ Ἀ ΤΙ ̓  ε “" Ν, 2 “ μαχαῖριν εἰς τὸ κακοῦδι τὸ ἐμπρὸς καὶ λέγε τὸ Πάτερ ἡμῶν: καὶ ἐκεῖνος 

ὁποῦ πονεῖ νὰ λέγῃ τ[ὸ Κύριε" ἐλέησον: καὶ ὕστατον ἔφυ[γεν (Ὁ)] ἀπὸ τὸ 

αον΄ καυκοῦδι [810] ἂς βάλῃ εἰς τὸ δεύτερον, ὁμοίως καὶ εἰς τὸ τρίτον, καὶ 

χάριν θεοῦ ἰαθήσεται. 
Ἧ ,, Ἅ - Εἰς διὰ νὰ λύσῃς" ἄνδρα δεμένον ἢ γυναῖκα, γράφε---- 

Φ δ ῳ ἍἌ 

ιζ΄. Ἑἰς ῥίγον [810] πυρετόν: γράψον εἰς μῆλον ἢ εἰς ἀπίδιν: ἽΑγιε 
Φ ων ο ται πα ε 

ἄγγελε ἐκλετὲ [86] τοῦ Κυρίου ἡμῶν Τῦ Χῦ ὁποῦ εἶσαι κατὰ πάνου τοῦ 
ς» . Ἀ ΄-Ρ “᾿ ὃ » 5 ’ ἤ Ἁ “-- 

ῥίγου [56] καὶ τοῦ πυρετοῦ διου, [}]" τριταίου, τεταρταίου, καὶ καθημερινοῦ, 

διάρρηξον τὸ[ν] ῥιγοπυρετὸν [816] ἀπὸ τὸν δοῦλον τοῦ θῦ οδ΄ [-- δεῖνα], εἰς 
ο  Ὰ “Ὺ᾿Ῥ --Ἢ 

τὸ ὄνομα τοῦ ΠΡ-ο᾽ καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ᾿Αγίου ΠΤΡεύμψ{ατος]. 
΄ 3 εν ΄ θ μ - ΄ ᾽ »" 

ιη. Ἐϊς ῥίγον [816] καθημερινὸν καὶ τριταῖον: κοπάνισον ζῶχον 

χλωρὸν ὁμοῦ μετὰ ἁγιάσματος τῶν ἁγίων Θεοφανείων, καὶ στρῶσον 

καλῶς καὶ πότιζον καὶ γράψον τῇ αἾ ἡμέρᾳ ὅταν ἀνατέλλει ὁ ἥλιος 

εἰς τὸν δεξιόν του ὦμον": Χς᾿ ἐτέχθη, καὶ εἰς τὴν δεύτερην [8ὶ6] ἡμέραν" 
΄Ὃ “" “- ᾿Ψ᾿ 

καὶ γράψε εἰς μῆλον τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Στῶμεν καλῶς, καὶ ἄς το φάγῃ 

νηστικός. 

κγ΄. Διὰ νὰ λύσῃς ἄνδραν [8ὲ6] δεμένον, ἔπαρον μαχαῖριν" ὁποῦ ἔκαμε 

1 κύπον. 3 ὁδώντων. ὃ. ἃ. ΠΟ16 ἴῃ {86 ΜΒ. 

4 Ἡϊς διὰ να λίσϊς. ὅ ῬΘΥΒΆΡΒ ἔου δευτεραίου. 6 νόμον. 

7. φαγειν. 8 μαχέρψ. 
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»1  Ὶ ε»ὕ Ν διε ΞΕΕΞΙ ὔ ᾿ “ἊΝ 3 φονικὸν " καὶ ὅταν ὑπάγῃ νὰ κοιμηθῇ ὁ δεδεμένος ἀς βάνῃ τὸ μαχαῖριν εἰς 
μ᾿ “ Ἀ Ϊἠ “, ΑΝ λ  φῃ 3 ’ Ἃ -.. “, »"" μ τὰ σκέλη του, καὶ τότε ἂς κοιμηθῇ" καὶ ὅταν ἐξυπνήσῃ ἀς εἴπῇ τοῦτα τὰ 

λό - ε ΕῚ ἴω Φ νΝ “ ἐὃ 10 μ , .. ᾿ όὄγια- ὡς αὐτοῦτο [8.6] τὸ μαχαΐῖριν ἐδυνήθη νὰ κάμῃ φονικὸν᾽', ἤγουν νὰ 
σκο ὡσ 2 ΜΝ υ [- ὃ, θ “ μ᾿ ὃ θη Ἀ Ν ἐδ “ ἰοὺ Ἁ τωσῃ" ἀνὸν [-- ἀνθρωπον͵], οὕτως νὰ δυνηθῇ καὶ τὸ ἐδικόν μου σῶμα νὰ 

πέσω [810] μετὰ τῆς γυναικός μου, τοῦ ωδν' [-- δεῖνα], καὶ πάραυτα πεύτει 

μὲ τὴν γυναῖκά τον. 

κδ, Ὅνταν ἀρνηθῇ τινας τὴν γυναῖκά του τὴν εὐλογητικὴν καὶ ὑπά ᾿ ρνησ ἢ ἣν γὺ Ἴ ὙητΤιΚΉ γῇ 
᾽ ΄“ ΄ι 

εἰς πόρνην" ἔπαρον κόπρον τῆς γυναικὸς οἷον τῆς πόρνης καὶ κάπνισον τὰ 
ξι “ ἌΞΆ ἈΝ ’ Ν 3 , ; ’ ε ἤ Ἀ . Ἀ ῥοῦχα τοῦ ἀνδρὸς κρυφά’ καὶ εὐθέως θέλει την μισήσῃ" ὁμοίως καὶ εἰς τὸ 

ἐξ ἀναστρόφωνϑ. 

κε. Ἐς δαιμονιάρην, τῆς βελανίδος τοῦ ὀψαρίου τὸ στόμα ἂς φορεῖ 
ς ὃ ’ 4 Ἀ πιὰ ’ Α θέλ ’ 5 3 .ϑ " Ν 

ὁ δαιμονιαρηςἡ καὶ ἄς τα καπνίζεται καὶ θέλουν φύγῃ ἀπ᾽ αὐτὸν τὰ 

δαιμόνια. 
΄-: 9 . Ἂ Υ κζ΄... .«δακῇ" τινας ἀπὸ [ὑϊογιδίε] ὀφιδίων ἢ καὶ ἄλλων θηρίων καὶ νὰ 

Ἀ ΄, 9 ῃ ,. » “ ες ΄ βδ.Ν ᾿ γ » “ , 
μὴ δέν τον ἐγγίσουν: ἀκόμη καὶ οἱ σκύλοιδ νὰ φύγουν απ᾽ αὐτὸν" κοπάνι- 

σον τὸ λάπαθον καὶ τὸ κιβλάμενον καὶ ἀποσφουγγίζειν το καλλά [816]: καὶ 
»᾿ 

ἀλειψὸν τὸν ζωμὸν ὅλων καὶ θέλεις θαυμάσει. 
’ Ἀ μ ΄ 8 3 ᾽ - Ν..»ἤ , Ἂ » ἃ “Ἂ κη. Διὰ νὰ κυνηγήσῃ τιναςὃ ὀψάρια καὶ νὰ ἐπιτύχῃ, ἂς φορεῖ ὁ ψαρᾶς 

ἤ - . 

ἐπάνω του τοὺς ψύλλους τῆς θαλάσσης δεμένους εἰς δέρματι [86] δελφίνου 
. ΠῚ ’ 9 ’ [56], καὶ ἐπιτυχαίνει" πάντοτε. 

κθ΄. Διὰ νὰ εἰρηνεύσῃ τινὰς τοὺς ἐχθρούς του: γράψον τὸν ψαλμόν᾽ 

Γνωστὸς" ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, λυῶσέ το μὲ νερὸν ' καὶ δὸς τὸν ἐχθρόν σου νὰ 
πίῃ καὶ θέλει εἰρηνεύσῃ. 

λα. Διὰ νὰ μὴν κουράζωνται αὐτίνοι [816] ὁποῦ περιπατοῦν" νεῦρα 
᾽ Ά “ “ΔΆ, ἉἌἬ. 

ἀπὸ τὰ σκέλη τοῦ γερανοῦ ἀς φοροῦσι εἰς τὸ ζουνάριν τους. 

λβ΄. Ἑἰὶς ἐξεσκεπασμένον [86] καὶ φοβισμένον: ἔπαρον Ὑ ξηρὰ 
’ Ἀ , - Ἀ - [4 Ἁ Ν Ἁ ἽΥ͂ 

κάστανα καὶ τζόχον [-- ζῶχον] καὶ Ὑ ποτήρια κρασὶν παλαιὸν καὶ ἂς 
[4 Ά Ἁ 3 ’ὔ Ν “ Ἀ.»ϑ 5» 3 Ὁ Φ ε ’ Ἁ -“ὉὋ“Ἢ τὸ πίνῃ ταχὺ καὶ ἀργά, καὶ γράφε καὶ τὸ Ἔν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, μὲ τοῦ 

Τῦ τὴν βοήθεια ὶ ἄς το βαστά ῦ τὴν βοήθειαν, καὶ ἂς τὸ τάει. 

λδ΄. Ἐϊς ῥίγων [816] κόψε κομμάτια ψωμίου 7 καὶ γράψον" τὸ ον, 
3 - 2) ε - 
ἀγάπη ὁ ΠήηΡ, εἰς τὸ β, ἡ ζωὴ ὁ Υἷός, εἰς τὸ γ΄ ἡ παράκλησις τὸ ΠΡά τὸ 
Φ 3 , ἌΝ) 3 7 1. « ε«» « ε ὔ ΝῚ “«“««ῳῳ«»} 
ἅγιον, ἀμήν. Καὶ ὅταν ἀρχίζῃ " ὁ ῥίγος καὶ ὁ πυρετὸς, ἂς ποιῇ ὁ ἀσθενι- 

, “ ,ὕ -- 9 .ὦὮἢ"Κ “,Ἴιε»"Ἅ Ἰῷον - ὃ , Α 
μένος [816] μετανοίαις Ὁ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἰῶον τοῦ Προδρόμου, καὶ 
Ὁ , ΙΝ , Ν θέ , ς ΄ς ΝΌ.ῳΝ δὲ 14 , 3 ἂς φάγῃ τὸ ἃ κομμάτι καὶ θέλει παύσῃ ὁ πυρετὸς" καὶ ἐὰν δὲν" παύσῃ εἰς 

Α -“ ΄, 4 Ν , . δ᾽ 3Ὰ 7 15 , 
τὸ πρῶτον, κάμε το εἰς τὸ δεύτερον" ἡ ἀλήθεια" πάντοτε. 

1 φωνικόν. 2 σκωτίσει. 5. ἀναστρόφον. 

4 δεμωνιάρις ὮΘΥΘ. δ «αδιακῆ. 6 σκίλοι. 

᾿ μον νι νντν ρων ο Ι Ἀ πε σ τΑ στ 

10 γνωστῶς. Ἡ εἰλίωσέ τω μενερὸν. 12 γράψε. 

18. ἀρχίζειν. 14 δὲ, 16 Ῥαληθι, 
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΄ Ἁ , 1. “, “ 5. 4 Ν , 3. δ 8. ε Ἂ , μ΄. Περὶ μύτην, οποῦ τρέχει, λέγε" εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο ὁποῦ τρέχει, 
κρυφί 3 Ν 3 γί, ξἕ (ξ (πέ ὶ θέλ αὐ ρυφίως εἰς τὸ αὐτί: μοξ, παξ, ρίπξ, καὶ θέλει παύσῃ. 

μα΄. Διὰ νὰ μὴ μεθῇ ὁ ἄνὸς" βάλε πεντόνικα [Ὁ] οὐγγίας β,, δίδου 

του πᾶσα [816] ταχὺ νὰ πίνῃ καὶ οὐ μεθεῖ. 

μαβ΄. Διὰ νὰ ποιήσῃ ἢ γυναῖκα γάλα: ἔπαρον ἀγελάδας “ ὀνύχιν" καὶ 
αὖ φ β λά δὸ “ Ν , ΄ Ἂ , » 7 καῦσόν τοῦ καλά, δὸς τῆς γυναικὸς νά το φάγῃ, ἢ νά το πίῃ. 

μβ΄. Διὰ νὰ μὴν φοβᾶσαι πλέπτην καὶ ῥομπάρω [816]}" ἔπαρον τὸ 
ἠ Ν 3 , 3 ν Ψ ΔἪἝἪἼὙΓ1.. Ν »“ἪἬ ς "κ᾿ Ἁ χόρτον τὸ λεγόμενον ἀζηβότανον, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ΤΙ|ῦς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 

τοῦ ς ΤΙΤ - β ’ ε Ὰ θέλ Ν ᾿- " ιν ᾿ Ὁ ἁγίου Πῦς, καὶ βάστα το ὁποῦ θέλεις νὰ περιπατῇς, καὶ μὲ τὴν 

βοήθειαν τοῦ θὺ δὲν φοβᾶσαιδ, 
7 Δ Ν ᾿ ,ὕ ᾿ 9 , 7 , Κ“ ἌΝ Ψ 

ΜΎ.- ιὰ νὰ στήσῃς οφιν ἐρχόμενον πρὸς σε" οταὰαν τον ἰὸῃς ὁτι 
Ψ, 

ἔρχεται πρός σε λέγε ταῦτα" 

᾿Ανέθηκεν Μωῦσῆς" ἐπὶ στήλης ἄκων [826] φθοροποιῶν λυτήριον καὶ 

ξύλον τύπον σταυροῦ τὸν πρὸς γῆς συρόμενον ὄφιν προσέδεσε ἐγκάρσιον, 
3 , θ β “ Ν “ α ὃ Ν) Χῳῴ ἐκὰ »-» θῷ ςε ,»" ως ὃ δό 

ἐν τούτῳ θριαμβεύσας τὸ πῆμα, διὸ Χῴ ἄσωμεν τῷ θῷ ἡμῶν ὅτι δεδό- 

ξασται. 
΄ Ν Ν 3 “ ε “ ως Ἀ μι Ν 

μζ΄. Διὰ νὰ ἐγγαστρωθῇ ἢ γυναῖκα" τράγου χολὴν ἔπαρον καὶ ἂς 
λ [4 ε μ ὃ Ν ούνα , Ἂ φ ε “Ὁ ’ Ἀ , Ν Ἁ 

ἀλείψῃ ὃ ἀανὸρας τὸ σῶμά του τὴν ὡραν ὅὃποῦ τυχαίνει νὰ πέσῃ μὲ τὴν 

γυναῖκα του. 

μθ΄. Ἑἰϊς φοβερισμόν: γράφε εἰς ἄγγικτον χαρτὶ ἀγύνητον [1]: ᾿Ελωὶ 

ὃ Θς- καὶ τὴν [810] χαρακτῆρα ταύτην: καὶ βάστα σχ σχ. 
, 9 ε κω 9 ’ Ἁ Ν 7 3 ᾿ 

ν΄. Ἐς αἱμορροοῦσαν γράφε εἰς βέβρινον χαρτὶ καὶ δέσον εἰς τὴν 
᾽ὔ ἃ “- ἍἊ Ἁ “ »" νὴ - ε -“ Ἁ Ἁ ΞΟ Ν κοιλίαν τῆς μετὰ ἃ κλωστῆς καὶ λέγε καὶ τὸ Περ ἡμῶν καὶ τὴν εὐχὴν 

ταύτην" 

Ὁ Θζ΄ τοῦ ᾿Αβραάμ, ὁ Θτ΄ τοῦ Ἰσαάκ, ὁ Θς΄ τοῦ Ἰακώβ, ὁ Θζ΄ ὁ 
, Ν Ν θὰ 9 “ ,ςἍἤἢ “ Ἁ Ἀ εν 10 κι 

στήσας τὸν ποταμὸν Μορθὰμ ἐν τῇ ζ΄ ἡμέρᾳ, στῆσον καὶ τὴν ῥοὴν᾽ τοῦ 
“- κι ΄“ - ἴω] :ο ῶξα 

αἵματος τῆς δούλης ὃδν' [-- δεῖνα], καὶ ἡ σφραγὶς τοῦ Κῦυ' ἡμών 1Τῦ Χὥ. 

Στῶμεν καλῶς, στώμεν μετὰ φόβου θῦ, ἀμήν. Οἱ δὲ Ἐαγγελισταὶ 

Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς καὶ Ἰωάννης ιαναυπνωσι [1] ἄρρωστον" γράφε 

εἰς φύλλον δάφνης ξισχδσῦυφθ: 
, Ν ᾿ ,ὕ , ᾿ Ν᾽ , , ᾿ 

νε. [Διὰ ν]ὰ λύσῃς ἄνδρα δεμένον: ἔπαρον καρύδια παμπακίου καὶ 
,): 3.»ϑ 4 ἃ [4 3 ΄ Ν ’ 39 ΝΥ 

δέσον αὐτὰ κόμπους (ιβ' καὶ λέγε ἀπάνω στὴν κεφαλήν του" εἰς τὸ ὄνομα 
ΝᾺ ὩΝ Ἁ “Ὁ ςφΦ »“"᾿ - ΄“΄ε», -- 3 ἉἍ ᾿ “ Ά “ 3 ’ 

τοῦ πῇς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πτξ, καὶ λέγε ταῦτα τὰ λόγια" ἀπολυθή- 
ἮΝ ὃ ΄Ὰ 

τωσαν᾿᾽ τὰ μέλη τοῦ ὦ΄ [-- δεῖνα] ὡς ἀπελύθη Λάζαρος ἀπὸ τὸν τάφον. 
,) 3 «᾽ὔ΄᾿ " Ἁ ’ 3 “ 5 Ν ῃ - Ἀ 

νζ΄. Ἑἰς ῥίγον καὶ πυρετὸν γράφε εἰς κοῦπαν ἀφορισμὸν [Π] ταῦτα τὰ 

ὀνόματα: Χξ ἐγεννήθη, Χς ἐσταυρώθη, Χς ἀνέστη, τοῦ Κύ ἡμῶν Τῦ Χῦ 

1 μήτην. 2 λέγεν. 3. ἐκείνον. 

4 ἀγελέασ. ᾿ ὀνίχην. 6 καύσε τω. 

7 πῆ. 8 βοβᾶσαι. 9. μωησεῖς. 

10 δίσιν. Ἡ απεληθητωσαν. 



Αρρεοπαϊ 5171. 961 

γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας, παῦσον, δαίμονα κέφαλε, ἀπὸ τὸν 
“. “κα -“ ὠ ζω .--- κι “ - 

δοῦλον τοῦ Θῦ ὃν [-Ξ δεῖνα], εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πρξ' καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
ς » ᾿ -- »Ἅ 4 " Ἀ Ε Ν 3Γ κ ἁγίου τς, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ ὥνας ]. 

,ὔ 3 ’ 3. π΄ ΄ [ω 5 Ν ιν 7 ᾽ ΄ 
νθ΄. Ἐς λύσιν ἄνου γράφε ταῦτα εἰς ψωμὶν καὶ δός τον νά το φάγῃ 

ακο ΦΥ͂ 3 Δ 3 λ ΄- ω “ Ξ4. λ ᾿Ξ λ 
ἤλ, εἰςβήλ, ἀμπελουρᾶς, περιμαριᾶς, καμενάντων, ἔκτιλεν, ἔκπειλεν, 

ὃ δέ ὃ δέ Ἀ ’ ’, ϑ Ὶ Ἀ ΄ , βρισκαδεδέος, δεδέουσα, τὸ συφασατοδίος ηὐρε τὴν λύσιν ταύτην. 

ξβ΄. Ἑπς πόνον στήθους" λέγε ταύτην τὴν εὐχήν: ἅγιε Κοσμᾶ καὶ 

Δαμιανέ, Κῦρε καὶ Ἰὦ΄, Νικόλαε καὶ ᾿Ακίνδυνε ὁποῦ τὰ δρέπανα" βαστᾷτε 
Ἁ Α , ’ 7 Α Ν ’ ἴα ᾽ὔ “Ἂ α) 

καὶ τὸν πόνον κόπτετε, κόψατε καὶ τὸν πόνον τοῦ δούλου τοῦ θὺ ὃ 

[-- δεῖνα]. 
4 - ξγ΄. Ὅταν ἔχῃ ὁ ἄνδς δαίμονα, ἢ τὸ γλυ...[] του, ἢ φάντασμα, 

΄ 3 3 , Ν ε 7 ’ 3 ’ ΄-Ἢ ’ Ν ΓΩ γράφε εἰς ἀγύνητο [1] χαρτὶ ἡμέρᾳ «΄ ὀλίγωσιν τοῦ φεγγαρίου καὶ ἂς 
΄-Φ ’ Ἀ 3 Ἀ ΄ ,.΄ ὔ ἃ 9 , ἢ “᾿ -.- Ν. ἴω 

βαστᾷ, λέγε καὶ εἰς τὸ δεξιόν του αὐτίν". Ἔν ὀνόματι τοῦ Πρ καὶ τοῦ 
ΝᾺ : ΜΌΝ »Ὃ" “᾿ ΄οὟ 

Υἱοῦ καὶ τοῦ ᾿Αγίου Πῆς. Τοῦτο τὸ φυλακτήριον ἐδόθη τῷ Μωῦσῃ ἐν 

Αἰγύπτῳ ὑπὸ τοῦ ᾿Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ὕστερον δὲ ἐδόθη τῷ βασιλεῖ" 
Σ λ ΡῚ ῳ ᾽ ΄σ΄' » (0 ΄-ἷιὦἋν ἌΞ 9» θ , ΠῚ “ἋΟ “- 

ολομῶντι ὅπως πατάξῃ πᾶν ἀκάθαρτον πνεῦμα, ἢ ἀσθενείας", ἢ φοβισμοῦ, 
“ “Ὁ ἴω - “ἃ “- , 

ἢ φρικιασμοῦ, ἢ ῥιγοπυρετοῦ", ἢ τριταίου, ἢ ἀφημερινοῦ, ἢ τοῦ συναντή- 
Ἃ » λῆ Ἁ θό Β ἃ λ ’ Ἃ Ἀ ,ὔ 7 

ματος, ἢ ἐπιβουλῆς, ἢ καταχθόνιονβ, ἢ πλαγίου, ἢ μὲ μαγείας πεποιημένον, 
Ν ἃ 0 “Ἁ “Ἢ 
ἢ κωφόν, ἢ ἅπαξ, ἢ λαλοῦν, ἢ ἄλαλον, ἢ ἐπιληπτικὸν, ἢ προσκείμ εν]ον", 
ἊἌΘΞΛΥ Ἃ , “ Ἂ “ “ἡ ἰφ ἢ ἄφορμον, ἢ πρώτης καὶ δευτέρας συναντήσεως, ἢ τοῦ ἀπαντήματος, ἢ τοῦ 
3 - ΄Ό ἴω 

ἀπαντήματος. Ὃ Θζ΄ ἐστιν βοηθὸς" τοῦ δούλου σου ὃν [-- δεῖνα] διὰ 

Δωναήλ, ἜΞβαρρᾶς, διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ καὶ ὥρᾳ, 

διαφύλαξον αὐτὸν ὁ θς΄ ἀπὸ παντὸς κακοῦ καὶ παντὸς κινδύνου. Ἐβασί- 
ε -Ὰ ΄- “ ““Ζ. ζω λευσε ὁ θς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. τῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ 

φόβον θυ. 
’  Ωω 4 ε ἴω »Ὁ “" 

ρσ΄. Περὶ ἄνδρα [816] ὁποῦ τον φεύγει ἡ γυναῖκα, γράψον τὸ ὄνομα τοῦ 
3 ΄ῪΝὭΖω 

ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς εἰς χαρτὶν ἀγέ---αἰθϑιιγυξ σοέίογα. 

1. ὕβρησε. 2 στιθίου. 5. δέρπανα. 

4 ἀπτήν. ὅ νασιλεῖ, δ᾽ ἀσθενές. 

7 ριγοπύρετον. 8 καταχθωνίων. 9 πρόσκϊμον. 

10 υρηθος. 1 νύκταν. 

2ὅ-- -ὅ 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧΣ 1. 

[τόμ ἃποῦμου ΜΆ. ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ὈΥ ὕμ8 βδιθ Βαμα.) 

τοη. Ἐς μισοκέφαλον καὶ κεφαλαλγίαν :---- 

Τράφε εἰς ἀγέντον [1] χαρτί: ὁ θὲ τοῦ ᾿Αβρααμ', ὁ θὲ τοῦ Ἰσαάκ, 

ὁ θὲ τοῦ Ἰακώβ, λῦσον2 τὸ δαιμόνιον τοῦ μισοκεφάλου ἀπὸ τὴν κεφαλὴν 
ἴω ᾽ [1 ᾿ κ 5" ’ -Ἂς μ᾿ ὔ ᾽ὔ ΕῚ 

τοῦ δούλου σου, ὁρκίζω σε τὸ ἀκάθαρτον πνᾶ τὸ καθεζόμενον πάντοτε εἰς 

τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀνόυ, ἔπαρον τὸ σὸν πόνημα καὶ μίσευσε ἀπὸ τῆς 

κεφαλῆς" ἀπὸ μισοκεφαλοῦ [816], μιλίγκους" καὶ σφονδύλου ἀπὸ τὸν 

δοῦλον τοῦ θῦ ὃν΄ στμικλλστμμτ φῳ β θῦ ἀμ :--- στῶμεν καλῶς, στῶμεν 

μετὰ φόβου θεοῦ ᾿Αμήν]. 
, 9 Ν ε ἌΘΞΥΝ Ν »Ἂ ΕῚ , - ΓῚ ΄- 

τοθ΄. Ἐπς παιδὶ ὁποῦ ἔχει κακὸν νοῦν εἰς μάθησιν τῶν ἱερῶν γραμ- 

μάτων: 

Τράψον τὴν α΄ εἰς δίσκον ὁποῦ κόπτουν τὸ ἀντίδωρον, καὶ δός τὸ νὰ 
-" ΄ὔ - ν εχ Κ᾿ Ν  Ωυ 

λειτουργηθῇ Σαββατωκυριάκα Ὑ καὶ ὡσὰν τελειωθῶσιν τὰ Ὑ Σαββατω- 

κυ[ριάκα͵] λυῶσέ τοῦ μὲ κρασὶ παλαιὸν ἄδολον καὶ πότιζε τὸ παιδὶ καὶ ἀπο- 

λύσει] ὁ νοῦς του" καὶ ὅταν ποτίζει τὸ παιδὶ ἂς λέγει ὁ διδάσκαλος τὴν 

εὐχὴν ταύτην ---- 

Κέ ὁ θὲ ἡμῶν ὃ νικήσας καὶ φωτίσας τὰς καρδίας τῶν [ὑϊοριδίο6], 

πρεσβύτεροι Μελχισεδέκ, Ναβωΐ, Ιωχαμη [ὕξμοτο ζο]]ονγ5 ἃ Ἰοπρ ᾿1ϑὺ οὗ 

ἩΘΌΓΘΥ, πδηη68], αὐτοὶ βοηθήσατεϊ πάντες καὶ ἀνοίξατε τὸν νοῦν καὶ τὴν 
ὔ ων ὃ 7 » θῦ ’ 5" Ἀ ’ - ε ω ΄ 

καρδίαν τοῦ δούλου τοῦ θῦ δν΄ εἰς τὴν μάθησιν τῶν ἱερῶν γραμμάτων. 

[ΤΠ ]ἷὸῸ ΤΔΟΓ ὈΥΘΥ͂ΘΥΒ ἴπ δἰπηοϑὺ 86 βᾶπηβθ ὕθυιηβ ζ01]ον.] 

ἊΑς λέγει καὶ τὸν ψαλμόν: Εὐλογήσω" τὸν κύ' ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ἂς 

κρατῇ τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ κεφάλιν ὁ διδάσκαλος καὶ ἂς λέγει: 

[Ηϑγρ ἔΌ]ονγβ δηοῦμον Ἰοπρ' ὈΓΑΥΘΣ.] 

τπ΄. [ϊορὶδ6] νὰ κάψῃς τὴν σπλῆναν :--- 
ἈΝ ᾽ὔ Υ͂ ’ , ’ 3 7 Ε] Ἀ δ ᾳϑ,ἪἪκεκ “ Νὰ γράψῃς τρία χαρτία, νά τα κάψῃς ἀπάνου εἰς τὰ ῥοῦχα του μέσα 

1 αὐραάμ. 2 λίσε. 8. ᾳ.6. μήνιγγος. 

4 σφονδήλου. ὅ λειωσέ τω. 6 ἄδωλον. 

Ἰ βοηθήσαται. 8 εὐλογίσω. 
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3. Ὁ ,ὔ » κῳ -Ὁ“ ε ΄-“-ὦ -οᾳῳς Ἄ “ , εἰς ἐνα χουλιάριν ἐκεῖ ὅπου τον πονεῖ ἡ σπλῆνα τῇ ὑστερινῇ τοῦ φεγγαρίου 
--Ξὲἐ» ’ , ᾽ 3 ἈΝ ’, ε ἡμέρᾳ: καὶ εἶναι αὐτὰ τὰ σημάδια ὁποῦ θέλεις νὰ γράψῃης εἰς τὰ τρία 

χαρτία ταῦτα ---- 

Ἀ Ά ’ 1 λ ’ὔ ᾳ 

Ἔ περι νὰ σταματήσῃς" χαλαζιν ---- 

Ὅταν ἰδῇς ὁποῦ ἀρχίζει νὰ πέφτῃ χαλάζιν: τῆς ὥρας] νὰ ἔχῃς 
’ Ὁ) 3. Ἂ Χ «Ν, λέ Ἀ “ ’ ’ὔ 4 μαυρομάνικον μαχαῖρινῇ ἢ ξύλινα ἢ κοκαλένια τὰ μανήκια, νά το πάρῃς 

3 Ν ’ μ ᾿ μ ᾿ Ἀ 7 Ν 4 ἐμὴ , εἰς τὸ χέριν σου τὸ δεξιόν, νὰ σταματήσῃς τὰ νέφη καθὼς εἶναι, ἤγουν νά 
ζ΄ δ 3 μ᾿ 3 ’ ε “Ἂ ε, . Ἀ ᾿ Ν Ἀ τα στρώσῃς" εἰς τὸν οὐρανόν, ὁποῦ ῥίκτουν [810] τὴν βροχὴν καὶ τὸ 

χαλάξιν, νὰ εἰπῇς ἔτζη: Ἔν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θν, 
ΔΛ 5. ελλ Ν θώ 3. αὶ θὺ ᾿Ν ΄ Ν . καὶ θς ἦν ὁ λόγος, καὶ καθὼς το εἰπῇς παρευθὺς νὰ καρφώσῃς τὸ μαχαῖριν 

7 Ἄ “ “Ὁ ᾿ Ἂ εἰς τάβλαν ἢ εἰς τὴν γῆν, καὶ τῆς ὥρας στέκεταιϊ τὸ χαλάζιν. Εἰ δὲϑ ἂν 
Φ 3 , Ν Ξ3ϑ,  » ΚΓ ) 
εἶσαι εἰς καράβιν καὶ οὗχι εἰς ἀλλον τόπον ---- 

[ΤῊ6 βουῦῖθθ ἤθῦθ ὀμδηρθθ ὑπ6 βυθήθοῦ δΌγαρΟΪν.] 

Τγαῃοίαϊιοη. 

ἘῸΓ τηθρΎ τὴ δηα Ὠθϑάβϑοθο : 

Ὑνεῖῦθ οὴ ἃ Ρῥίθοθ οὗ ρβᾷροῦ: Οαοάᾶ οὐ Αργαῆδιι, αοα οὗ ἴβϑδο, 

αοα οὗ 800}, Ἰοοβθ ὑμ6 ἀἄθιβοῃ οὗ ὑμ6 τπϑρυπη" ἔγοιη ὑῃ Ὠθϑδά οἵ 

1 σταματίσεις. 2 πεύτη. 8. μαχέριν. 

4 πάρις. ὅ στροσεις. 6 ταῦλα. 

Ἴ στέκετε. 8. ὁ δὲ. 
9 τὸ μισοκέφαλον (ΟΥ ὁ μισοκέφαλος), μαζί[-πεαᾶ, 15. ἃ Ἰἰύογα] τϑηδοσίπρ οὗὨ [86 

ϑιηοϊθηὐ ἡμικρανία, α ποιγαϊσὶα ραΐη οι ὁπ6 εἰ46 ὁ} ἐπ μοαᾶ ΟΥ ζασο, ΆΘΠΟΘ ΟἿΥ 

οὐ σοσᾶ γισηγίμι ([ΒΥΟΌΡῊ 86 ΕὙΘΏΘΗ πυϊσγαΐη-Ξ: μοηιεγαΐπε)ὴ. ὙΤῊΪΒ Ῥϑίῃ 15 

ὉΥ [ῃ6 τηοᾶϑυῃ [Ὁ]Κ- Ργβιοῖαη, οομβιβύθ αὐ ]Υ ΘμοαρΉ, αὐὐεϊθαϊοα ἰο 8. 5ρθοΐδ) 

ἄθυμον, ψἱ ἢ τ οΤὰ 1 ῬΟΥΒΟΙΔΙ1Υ ὅτ ποὺ δοαυθίηϊοα: Ὀαὺ ΝΥ ὟὟΥ. Η. Ὁ. Βοπβο, 

ΙΏΟΣΘ ἴογύππαίθ, ἴῃ ὨΪΒ ᾿μύθυθϑιηρ ῬΆΡΘΙ ΟἹ “ ΕὌΪΚΟΊΟΥΘ ἤοσα ὑπ βουύμοση 

ϑρογδᾶθβ᾽ (Ἐοβ- Τόν, ὅπὰπὸ 1899, Ρρ. 171---172) τὰβ 016 ἴο ᾳφαοίθ ἃ σθδττα 

ΕΓΌΠΙ ἅᾧ ΜΙ. ΒΔΕ τὸ Π1Π0., 1 ΨΏΙΟΠ Κ0Π.18Ὲ “μι. -αἀθᾶὰ ὉΘΙΠΟῸΙ 15 ἀορύΓγιυθα δ 5 

“8. γουνῃ βέδπαΐηρ θογομᾶ 9οχάδηῃ δηᾶ οὐγτὴρ τ] ἃ Ἰουᾶ γψοΐοα ὑμαὺ μΒ6 ψϑδηΐβ 

ΤΑΔῚ ἤθΒὴ ἰο ϑϑδΐ.᾽" 



964. ᾿ ῇαελοαοηπίαγν ἤοίκίογο 

ΤΡ βούνϑδηῦ. 1 οἤδυρθ ὕμϑθ, Ὁποΐθϑῃ βρὶγιῦ, σ ϊοἢ Θνου διυθοδῦ ἴῃ 

[86 Πϑοᾶ οὗ τιϑῃ, βκθ ὕὮΥ δίῃ δῃὰ αἀδραγὺ ἔσοια ὑῃθ ᾿ϑδα : ἔγοπὶ 

μ8}}.-ηθ8α, τρϑιλῦγαπθ, ἃηαὰ νογύθογα, ἔγοα ὑμ6 βουνδῃῦὺ οἵ Οοα 

δο-δηα- ἕο. δίδμα ψγο ἔδισ]ν, βύαπα γα νι ἔθα οὗ αἀοα. Ατηθηῃ. 

ΕῸΣ ἃ ΟΠ1]ἃὰ νοῦ Ὧδ8 ἃ τηϊηα Π8Ὸ]6 ὕο ᾿ἰθᾶσῃ ὕῃθ βϑογϑα 

ἰούῦθυΒ : 

γγεῖῦο ὑμ6 Α.Β.Ο. ὁπ ἃ ρΙαῦῦθι υβθα ἴον ΒΟΙΥ Ὀτθδα πα ρῖνϑ ἰὖ ὕο 

Ὅ6 ὈΙΘΒΒΘα τὰ ὑμ6 Πὔυσρυ οὐ ὕμτοο δαύυταλνβ δα δυμάδυϑβ, δπα ἡ ὮΘῈ 

186 ὕῆγθθ ϑεαῦυγαδγβ δια ϑθπαθυβ ἅτ οοτηρθῦθ, αἀἴββοῖνθ 1ὺ [1] ἴῃ 

πηϑαα]νογαῦθα οἹ]α πο ὃπα σὶνθ Ὅη6 ΟὨ]]α ὅο αἀὐτηκ, μα 15. ὈΓΘΙΏ 

ΜΠ1 θ6 βοῦ ἔγθοιυ Απᾶ ψ 186 ὑπ μα 18 ἀνίηκίηρ 1ϑῦ ὕμ6 β6ῇοοὶ- 

Ἰηδ δύο 56 0ὺ ὕμθ ὈγδΥΘΥ: 

Τοτὰ οἂν αοά, ψμὸ μαϑὺ ὀνθγοοιηθ πα θα ρηύθηθα ὑῃ6 Ὠθαγὺβ οὗἉ 

[ὑϊορὶδί61, ργθϑογύθυβ Μϑοβθάθοικ, Ναθοὶ,  οομδτχαὶ, ϑύθ. ὮΘ]Ρ γϑ 8]], 

δΠα] ΟρΘπ ὕῃ8 τηϊηα δηα ὑπ ᾿ϑαγῦ οὗ ὑπο βουνδηὺ οὗ αοα ὅ'ο-δηα.-0, 
ὑμαῦ ἢ6 τηδὺ ᾿ἰθᾶσ ὑπ 6 βϑόρθα Ἰϑύνθυϑ. 

Τοῦ ἴση αἷθο τγϑοιῖύθ ὑῃθ ρϑϑίπη: “1 ψ1}]} 0165. ὑπ Ἰωογὰ ἴῃ 8ἃ]]} 

πη 68," δηα Ἰοὺ ὑῃ6 ϑβοῃμοοϊτμηδβϑύθ 0] δθ ομἹ]αὰ Ὀγ ὑπ ποδᾶὰ δηὰ 

ΒΘ : 

ΕῸΓ δῇωαῪούνοιβ οὗ 0Π6 ΒΡΙΘθῃ: 

ὙΥεῖῦθ οὰ ὕμγθθ ρίθοοβ οὗ Ῥδρϑὺ δηα Ὀαγη ὑμθιῃ ἴῃ ὃ ΒΡΟΟΉ ΟΥ̓́ΘΓ 

ἢ15 οἱούμιϑϑ, ἴῃ ἢ ρᾶγῦ θυ ὑῃθ 5ρΊθθῃ 8118, οῃ ὑμὸ αὐ ἄδὺ οὗ ὑῃθ 

ἸΏ0ΟῈ ; δα Π686 1.6 ὑΠ6 ΞΙΡῺΒ ψΗΙΟῊ ὕμου 5ηδῦ νυτιῦθ Ομ ὕβθβϑθ ὕγθ6 

ῬΙθοΘΒ οὗ ρδρϑι: 

Τὸ βύδυ ἃ ἢ811-ϑύοτιῃ : 

Δ ΒΘη μου βϑοϑὺ ὑπαῦ 81] ὈΘρΊΩΒ ὕο ἴ8]1, αὖ ὑμαὺ βδῖηθ ὑϊπιθ ὕδϊκθ 

ἃ ὈΙΔΟΚ- δηα͵θα Ἰκη1ἴ6, ὑμ6 Ὠ8η416 Ὀθὶηρ οἰ ν σοοα Οὐ ῬομΘ, Πο]α 1ὖ 

ἴῃ ὑῃγ τἱρηῦ ἤδη, 1 ογάθυ ὕο βύδυ ὑμ οἱοχαϑ 88 ἐμοῦ ἃΓ6, πδιηθυ ὕο 

βοδύῦθου. ὑμθπὶ οὐϑῦ 6 ΒΚΥ, 10 ἢ ΡΟῸΓ ὑπ γτϑ]η δα ὑμθ 81], ἃπμα Β8γ 

ὑῃπα5: “1 {6 Ὀθριηηϊηρ γὰ8 ὕμ6 ογα, δηαὰ ὑμῃθο δνηοτὰ νὰβ σὴ 

(ὐοα, δηπα ὑπ Υογα νγὰβ αοα;," διπὰ δ8 Βοὺῦ 88 ὕῃοι πδϑῦ 5816. 185, 

ἕου τ ρ]απύ {ἢ 8 καῖε τηῦο ἃ ὕϑ|6 οὐ ᾿ηὔο ὑδ6 θαυ, δα δὖ Ὅῃμὸθ 

ὑῃ6 Π81]-ϑύοσιη οϑᾶβϑθθ. Βαῦ 11 ὑβοὰ πδρροποβῦ ὕο θ6 οὴ Ὀοδγα 5810, 

δ.η6α ποῦ 1 ΒΗΥ͂ ΟΥΘΙ Ρ]8066,...... ᾿ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ν. 

Εὐχύγαοίβ ἔσοπι ἃ Ῥηνϊδούουυ αἀδύθα 1774, 1π ὕΠ6 ροββθββίοῃ οὗ 
Μ. Ῥοιηθύγιαβ [8 Βοα 15 οὗ ΜφΙ ΘΚ, Μδορθαάοηϊα. Οὐοριθα ὥορῦ. 17, 

1900, 

Πανευλογημένη Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, βοήθησον τὸν δ. τ. 6. 

: Δ : [1.6. δοῦλον τοῦ θεοῦ Δούκαν] 

. . . . ἐξουσίαι, Χερουβείμ, Σεραφείμ. 

8 ͵“Ζ ΓΑ -᾿ -» ’ , ’ Ὺ“ι 

ἐξωπύρετον ῥῖγος, κραταιοῦς βροχῆς, κύρηκας λιμητικούς, νόσον βλαβερᾶς, 
- Ἀ » 

νόσου χαλεπῆς, νοσωδύνης, πεμπτικῆς καὶ πεμπτημένης, Δόξα τῷ Πατρὶ 
Ν “ ἐκ - “ε , , 

καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῴ Δγίῳ Πνεύματι. 
[ [ [ ὺ 

Ἀ Ά ε’» “ , “ Ἀ “ Ὡ 3 

καὶ τοὺς ῥήτορας τῶν δαιμόνων δεμένους καὶ χαλινωμένους, οὕτως ἔστωσαν 

οἱ ἐχθροὶ τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ : Δούκα : Αἱ γλῶσσαι αὐτῶν, τὰ χείλη 

αὐτῶν καὶ ἡ καρδία αὐτῶν, τὰ νεῦρα αὐτῶν καὶ οἱ ἁρμοὶ αὐτῶν καὶ τὰ 
μὲ με , 3 “ .Ι Υ ε [ή 2 Ἀ ΄ Ἀ ὄμματα ἕως τέλος αὐτοῦ. καὶ ἂν τις ὑπάγῃ εἰς τὸν ὃ, τ. Θ. :Δ : δέσε τοὺς 

’ “ “ 

πόδας τους τοῦ μὴ τρέξειν, δέσον τὰς χεῖράς τους τὸ μὴ δυνήσονται πιάσαι 
Ὁ 

τουφέκι ἢ σπαθὶ ἢ κοντάρι νὰ ῥίξουν ἀπάνω εἰς τὸν ὃ. τ. θ. :Δ : Τὸ 

μολύβι ὁποῦ νὰ ῥίξουν ἐπάνω εἰς τὸν ὃ. τ. θ. Δ. μὲ βοτάνι νὰ γίνῃ 
΄ ν»͵ε , Ν Ν μι , μ .-ὦ 9 ,, 

βαμβάκι καὶ ὃ ᾿Αρχάγγελος Μιχαὴλ νὰ τὸ παραμερίσῃ ἕως τρεῖς ὀργυίας 
μ᾿ 

ἀπὸ κοντὰ τὸν ὃ. τ. θ. Δ. καὶ ὁ ὃ. τ. θ. Δ. νὰ γ[ζλ]ήυτώσῃ ὑγειὴς καὶ οἱ 

ἐχθροὶ τοῦ δ. τ. θ. Δ. {: δοῦκα :} νὰ εἶναι δεμένοι. ὡς δέθηκαν τὰ στόματα 
΄-΄εὦ ’ 3 Ν ᾽ Ν ς » ε᾿ Ἁ “ Α Ἀ , τῶν λεόντων εἰς τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους οὕτως νὰ δεθοῦν καὶ τὰ στόματα 

αὐτῶν κατὰ τοῦ ὃ. τ. θ. :Δ : ἡ φωτιὰ τοῦ τουφεκίου των νὰ γίνῃ αἰθέρας 

καὶ τὸ σπαθί των βαμβάκι. Ἐ ὥσωον. ζύοις. σῶν ἃ - ῶ. .ΔΛ. νοὶ Ἀδαέαν 

1 ΤῺ ἰοχύ 15 ρίνθῃ ψ1Ὴ 811] 108 Θοσοηὐχι οἱ [168 οὗ ΒΡ6]] ηρ, έν 16, 8 ἃ ΡΥΔΙΏΤΩΔΥ 
ἔαλυ ΠΥ Ῥγοβουυθα. 



966 αεοοαοπίανν, ἢ οίζίογο 

τοὺς ᾿Ανατολικοὺς καὶ Βορεινοὺς καὶ Δυτικοὺς καὶ Νοτικοὺς δαίμονας νὰ 
΄ ἴω ΄- ἀπέχωσι ἀπὸ τὸν δ. τ. θ. : Δ : καὶ ἐν ὀνόματι τοῦ μεγάλου θεοῦ Ξαβαὼθ 

ε “ Α ε ὃ Ι ὃ ’ 3 θ ’ ἃ Ἵ “.Ε ΚΝ θ 2 ῇ ὁρκίζω τὰς ἑβδομήκοντα δύο ἀσθένειαις ἃς ἔχει ὁ ἀνθρωπος- ᾿Αναχωρήσατε 
9.ϑ - Ν Ἀ ὃ “ ἴω) ν Ἀ ΣΝ 3 Ν - 5 [ᾳ ν Ἃ ἀπὸ τὸν δοῦλο τ. 6. : δοῦκα : καὶ ἢ ἀπὸ οὐρανοὺς κατῆλθεν ἀσθένεια καὶ 5) 

Ὁ ἢ Ἂ Ἂ ἀπὸ ἄστρον, ἢ ἀπὸ ἡλιοῦ ἢ ἀπὸ σελήνης ἢ ἀπὸ ζόφου ἢ ἀπὸ κρύου ἀέρος ἢ 
3.ϑ. δ Ν ἌἈ 9.Ρϑ ἈΝ 9 “ λθ ἈΞ 5 Ν ὯἫἈ .ΌΝ ΄ 5Χλθ 
ἅπο νερὸ ἢ ἀπὸ ἀστραπῆς κατῆλθεν ἢ απὸ σεισμοῦ ἢ ἄπὸ κτύπου κατῆλθεν, 
ἣ, 3 Ἂ ’ Ἅ, 3 μὴ Ιέ «ἈΝ, δί Ἁ 3 ν᾿ ὝἝ!ὀ ἃ 9 »ν «ἢ Δ ἢ ἀπὸ φόνου ἢ ἀπὸ κάμπου ἢ πεδίου ἢ ἀπὸ ποταμοῦ ἢ ἀγροῦ ἢ περιβόλον 
Ἂ »" ή Ἂ 5 ’ ἊἋ 5 δ δὴ "ὃ Ἄ 5 3 “ὃ Ἂ 5 3 “ὃ ἢ ἐν κήπῳ ἢ ἐν παραδείσῳ ἢ ἐν διόδῳ ἢ τριόδῳ ἢ ἐν εἰσόδῳ ἢ ἐν ἐξόδῳ 

[φ Ἃ Ἂ ,».» Ω λουτροῦ, φούρνου, τροχάλου' ἢ ἐν θύρᾳ ἢ θυρίδᾳ ἀνώγεον, κατώγειον, 

ἁλώνιον. Φ ᾿ ᾽ . . . Φ ᾿ ἂ Φ ᾿ 

Ἁ - - ΕΥ 
ἢ ἀπὸ φάρμακος ἢ φθόνου ἢ ζήλου καὶ ἀπὸ βαρέων αἰσχρῶν ὀφθαλμών ἢ 
Ξ353.Ν ΄, ἌΥ7 λ - 5 ΠΝ, Ἄ » “ικὰ ἐδ ΕῚ ἀπὸ βασκοσύνης ἢ ἄλλης συμφορᾶς ἐπῃρμένης ἢ ἀγερικοῦ ἡ νεραΐδου ἢ 

-" 3 ΄-ὦὄ 

τῶν ἐν ζόφῳ ἀεροπετώμενων καὶ ἤλθατε ἀδικῆσαι τὸν δ. τ. θ. : Δ : Κύριε 
4 , φύλαττε . . . . . . . . . . . 

’ ᾿ ᾿ 

νεφρόπονον, χειρόπονον, δυσουρίας. . . . . 

΄Ὁ Ὑ Ν ἐξορκίζω ὑμᾶς ὅτι ἐστι ἄδικον εἰς τὸν δ. τ. θ. :Δ: . , . . 

1 ἐργτουῃᾶ χηϑγκρα ουὐὐ του 86 ογθούΐοῃ οὗ ἃ ομυσοῃ,᾽ δοσογάϊηρ ἴο ΤῊ 

ἸΠ]ΟΥΥ δη. 



ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΥἹἱ. 

φιιαράαην Απρίλοο πον γεααοηάα. 

1, 
᾽ ’ 3 [4 

Σκύφτω, γονατίζω ᾽μπρὸς σου, 

Τὸ μακρύ μου ᾽ς τὸ σκιστό σου. (κλειδαρια, ἃ 1001.) 

2. 

᾿Ανάμεσα ᾿᾽σὲ δυὸ βουνὰ 

Βουρβούλακας κατρακυλᾷ. (πορδή, ογερίέιβ υὈϑγέγϑ.) 

ὥ. 

ἸΚοιλιὰ μὲ κοιλιά, 

Τὸ μακρὺ καν᾽ δουλειά, (πιθάρι, ὃ. σὶπθ-}81.) 

4. 
᾿Ανοίγ᾽ ὁ μάλλιαρος 

Μπαίν᾽ ὁ γκόλιαροςς. (τσουράπι, ἃν Β001κ.) 

ὅ. 
΄ΝᾺ κω “ 

Χίλιαις, μύλιαις κυρατσοῦδαις μιὰ ᾿π᾿ τὴν ἄλλη κατουριοῦνταν. 

ΟΥ̓ 
΄“΄“ἍἾε 3 ΄ε- 

Χίλιαις. μύλιαις κυρατσοῦδαις ἀνάσκελα κατ᾽ ροῦν. ,Μ ρ 
(στρεχιαῖς, ὑῃ6. Θῶν68.) 

ΚΚόκκινη καὶ μαλλιαρὴ 

Τιὰ τὸν κώλό σου καλή. (γιάμπολη, ὃ ΜΟΟ]]ΘῺ Ὀ]δηκού.) 

“--- 

Κόκκινος Γιανίτσαρος τσακνούδι ἧς τὸν κώλό του. 

(κράνο, ὕδ Θογη 6] 1 ΟΠ ΥΡΥ.) 
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8. 

Μπαίνω, βγαίνω ᾿ς τὸν ὀντᾶᾷ καὶ κοντογονατίζω, 

Βγάζω τὸν καμπᾶ ζουρνᾶ καί σε καλαφατίζω, 

(σεντοῦκι, ἃ ὑγ Κ.) 

Βάλ᾽ τη καὶ στάξει, 

Βγάλ᾽ τη κὴ ἀχνίζει. 

(πατσάβρα τοῦ φούρνου, ὕπο τὰρ' νγιῦ ἢ ΒΘ ἐμ6 οὐϑῃ 15 βυγθρῦ.) 

10. 

Σιάταρ, πάταρ, σέ τη βάζω, ' 

Κἢ ἀποκουρδωμένη βγαίνει. (πήττα, ἃ Ρ]6.) 

11. 
2 Ἀ ᾽ 

Σ τὸ βουνὸ γεννήθκα, ᾽ς τὸ βουνὸ τράνεψα, 
“ ΄ οὶ Ἀ »ὉἪἭ) 

Τώρα ἀναστήθκα νὰ γλέπω τοῦ ἄντρα καὶ τςῇ γυναίκας. 

(κατῶφλι, {π6 ἀοοΥ-811),) 

ΑΘΘΌΕΝΘΑ. 

ῬΑακ 18. 

ΟΟ]. Τιθακο σίνθϑ ἃ ργϑὺϊυ νϑυϊϑηὺ οὗ [6 ψϑδύμϑυ-]ΟΥΘ οἢ ὑμ6 ΕἸ ΡΙ ΡΒ, ἔστοτα 

ἈφδΥηδηΪΆ : 
Χαρὰ στὰ Χριστόγενα στεγνά, 

Τὰ Φώτα χιονισμένα, 

Μὲ τὴν Λαμπρὴν βρεχούμενην, 

Τὰ μπάρια γιομισμένα. 

ἜΦΟΥ ἴο ἃ αΥὙ ΟἸΥἸβίχηϑβ, ἃ ΒΏΟΨΥ ΕἸΡΙΡΏΘΏΥ, δηα ἃ τίν Εαβίρθυ, ἔμθη {86 

ὈΒΓῺΒ Μ11]1 06 Π]]6ᾶ.᾽ 

ΗΘ 8180 αἀποΐοθϑβ {Π6 5108 βαυίπρ: αοηηαγο βΐθσο δογσίιαδε Υἵδοο. 

Τγανεῖβ ἡ) Νογέμογη αὐόεσο, οΟ]. τιι. Ὁ. δ1. 

ῬαΑσε 128. 

ΟΟποΘσΏΪηρ [Π8 Ρ]δηῦ ΡΟραΪΑ.]Υ ο4116α “ΤῊ ον ὙΊγρπ᾿Β Ηδπᾶ;,᾽ δοδυϊαῖοβ 

Ὦ. Βυσϑῃίϊοθ βᾶγβ: Χέρι τῆς Παναγίας ὀνομάζουν ἡ γυναῖκες εἶδός τι φυτοῦ, τὸ 

ὁποῖον ἐκθέτουσιν εἰς τὰς γέννας, σεβόμεναι, καὶ μὲ αὐτὸ ῥαντίζουν τὸ οἴκημα τῶν 

λεχώνων. Ηδ ᾿ἸαφηθἜἔρθθ 1 πὴ} 09 ῬΘΟΙΥ, Λεξικὸν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ᾿Ἑλληνικῆς 

Διαλέκτου, 8.0. χέρι. 
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ΔΟΪΥ Βριίηρθ, 248-4; μαΐοι, 71ὅ, 258 
Ἡοὶν ὕθθι, 8 
Βουβθ-βρ γβ, 2ὅ7--9 . 

ϑηῦδιυ, 18--4 
ες 6885,᾽ 87 
ψα]ν, ὅθ-600 
ὅπη6, δθ--58 

Καυκϑηΐζαι!, 78-, 219 ἢ. 
κα, ογαθὴ ἔσοσῃ [86 βιρῃῦ οὗ ἃ, 16 
Κίῃρβ, 1 Μ. ὅτ. [ο]Κκ-ΐα] 65, 27 
ΚΙοάοηδ8Β, τι οἵ, 8ὅ8-- 
Κηούδ, τηϑρίο βρη ῆσδβηοσθ οἵ, 100, 10ὅ, 

170, 228, 284 
Κογύϑη, δε, 1ῃ ἴοϊκ- τιθαϊοίηθ, 294 

Ἰδτη Ὁ, ΟΠλΘ ἢ ἔγοτα ὑπ βιρῃὺ οὗ ἃ, 16: 
Βιαβίοσ, 98 

“ΤΠ γὴθ Μοηΐίῃ,᾽" Ῥορυϊδῦ πᾶ οὗ 
ἘδΌγυδτΥ, 14 

Τιϑγαΐδ, ἴμ6, 268 [0]]. 
Ταζᾶγαβ, Βϑαβύ οὗ, 82.--4 
1ο8α, αἰνηδίοη ὈΥ τηο]έθῃ, 51--2 
Ἰιϑηΐ, 260-85 
Πρ, ΘΘΟΥΘΙΊΟΠΥ οὗ τοοοϊνίηρ, 86 
᾿Πσῃληϊηρσ, Τροὶρο ἀρϑιηδύ, 229 
“1016 Μομίῃ,᾽" 14 
ἜΤοὴρ Μορΐ,᾽ 18 

τοδα ἄορ, οὕγθ ἴοὸσ ἴμθ βῥιΐ6 οὗ ἃ, 
250 

ΤΆΔΘΡΙΘ, οἴθθη ἴσοι ἃ, 110 
ΜΈ ΔΚΒΥ1ΟΒ, ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΒ οὗ, 117 
Μάγοι, 16-24 
ΤαϑΥτίδρο, 147--.91 
Μῶν, 48, 46-9 
Μρεϊ-βαπᾶδγ, 20 ᾿ 
τα α 1081 ὑσθϑίιβθβ, 290-06, 358--θ4 
τη θαϊοίηθ, [01Κ-, 2927--80 . 
ΜιἜἂα-Ῥοηίθοοβί, 40 
ΜΙΚΥ ὍΣ, ῬοΟΡυΪαΣ ὨδΙΏΘΒ [ῸΣ {μ6, 

δηα Ἰοροηᾶ, 69 
ταΐττου, αἰγιμδίϊοῃ Ὀγ, δ0- 
Μοβμββιιχηθᾶ ὑὰμθ ὉΟΠΑΌΘΙΟΙ 8πα οχ- 
ΘΟ  τ]οαίΐοη, 212-- 
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Μοϑιηθάδη τίὶζαγᾶβ, 295 
Μοίγαϊβ, 126--8 
« Μομίῃ- αν," 62 
ΤΏΟΟΙ, ὩΘῪ, 71; 6δο 086 οὗ 6, 72 
ΤΏΟΥΤΒ, σϑιαθ οἱ, 2907-8 
“ὁ τού ουηρ,᾽" 29 
ΤΑΌΒΙΤΉΘΥΒ, 88 

Ναϊαὶβ, ϑίοσυ οὗ, 120-84, 247--50 
181], ἃ βαΐοριδγὰ ἀραϊηδὲ 6ν1}, 64; 

Ἠ81]Π1ὴρ ὑμ6 Ὑδιηρίτο, 221 
ὨΔ81]-οαὐτηρ, Βυαρουβιοη ὡροαΐ, 189-- 
90 ; η81}- 8.158, ργοβοσυοᾶ, 214--ὃ 

Ὠδηλθ- ἀν, 129 
Νδβγοαάαϊη ΚὨοαἤ]α, βίου οὗ, 114 
Νοιβιᾶθθ, 125, 240 [0]]. 
Νον ὙθδΥ δ Πδγν, 717--88 
“Ὁ ΝΙΡΒΙ οὗ Ρονου,᾽ 86 
ὨΙρὐοἰγα, ομηθῃ ἔγοτη 8, 108 
ὭΟΒΘ, ῬΓΘΙΠΟΙΙΠΠΟῺ ἔγοση ᾿τομΐηρ, 118: 

ΟΌΓΘ [ῸΣ ἃ Ὀ]Θοαϊηρ, 280, 288 
Νονθθροσς, 66-7 
ὨΌΒΚΑΒ, 86 οὗ, 224 

Οοίοῦοε, 6ὅ--6 
ΟΥθυρθ, ο {86 αἀραά, 197, 208--9 
ΟἹ], ΟἸΘἢ ἔγοτα βΒΡ110, 102 
ΟἸἶνο Ἴοανοϑ, αἰνιηϑίϊοη ὈΥ, 78 
ΟὟ, ΟἸΏΘΗ το ἃ ποοίϊηρ, 107, 108 

Ῥϑὶτα ϑυπᾶδν, 84 
ΦΡΆΡΡΒΒ,᾽ ῬΟΡΌΪΑΥ Ὠ8ΙῺ6 [ῸΥ [Π6 ἄδῖϑγυ, 

46 
ῬΆΒΟΙΔΆΙ ορρϑ, 88 
ῬΑΒΟὮ 4118, 87 
ῬΘ6- τὺ, Ἰαρομα οὗ ἔμ6, 200 
Ῥοῃΐαρτϑιη, 5 0011. Βἰρσηϊβοθποθ οὗ 

16, 142 
ὌΘΡΡΘΟΥ, οχγθῃ ἴγοιμῃ βρ1}, 102 
Ῥουρουαηδ-ϑοηρ, 119 
ῬΒΙΔΡ, 1 ΤΟΙ ὑγδαϊίίοι, 279 
ῬΔΙύγοθβ, 2260-- 
ῬὨν δοίογθα, 238-40, 86δ--θ 
Ῥίαρτιιθ, 6, 287--8 
ῬΙδηΐβ, τηϑρῖο, 128, 868 
ῬΙοίφδαρα, ὑμ6, 0 
““ῬΙΟΌΡΗ,᾽ ““ῬΡΙουρ- θοί," ῬΟΡΌΪΆΥ 

ὨΒΙΏ65 ἴον σοπδίθὶ]δίίοηβ, 70 
Ῥογχύγαϊ αγο, ΒβΌρουβοὰ5 αἀτοδα οἵ, 

800-1 
Ῥοββϑββίοῃ, ΟΥ̓ ἀβπΊοη 8, 232, 28ὅ, 241 
τς ῬΥΡΟΌΣΒΟΣΥΣ ΜΘη,᾽" 890 
ῬΥΘΙΩΠΟΠΊΝΠΊΟΙΒ, 111-38 
Ῥυϊοβδίβ, Βαρουβίι οι δρουὺ, 104-- 
Ῥυΐδθοθ δηὰ {μ6 ἘΜ8ρ]6, βΒίοσυ οὗ 86, 
. 208-71, 551- 

---- 

οὗ {μ6, ᾿2θά ΠῚ 
ῬΓΟΡΏΘΟΙΘΒ, 116-7 
Ρτοϊογηϑῖα, 46 

ς 871 

ἐ ῬΥΠΠΘΥ,᾽᾿ ῬΟΡΌΪΔΣ ΠΔΠῚΒ ΤΌΣ ΤΠ ΌΔΙΥ, 
18 

Ῥυγιβοαίίου, ἔϑαβϑὺ οἵ {η6, 14-- - αἵΘΥ 
ΟὨΣΠα-ισίῃ, 187; ΔΗ͂ 8 [ΌΠΘΧΙΔΙ, 
203-4: ἴογΥ [86 ΕΝ] γα, 148: ἴῃ 
10] Κ- ταθαϊοῖηθ, 228 

αυϊποθ-χοο, ἴῃ [011- θα ]οῖπθ, 228 

ΤΑ ὈΪδ, ΟΥΘ ἴγοτα [86 ϑῃοῦη θυ οὗ ἃ, 
106 

ΤΑΙ ΌΟΥ, Βυρουβίχουβ Ὀ6]1οὗ δρουΐ 
ἴδ, 71 

Ταίβ, οὔθ ἴσοτα, 108 
τοα-δισθα ρθορὶο, 108 
τοῦ γϑυῃ, οδτι οὗ [η6, 19, 28, 124, 228 
ες ΒΘΙ ΘΙ ὈΥΘΏΟΘΘ,᾽ σ8τὴ6 οὗ, 98 
ΤἈὨΘυΙλδί 5, οὑτο ἴον, 229 
ΤὨΪΠΟΘΘΥΟΒ᾽ ΠΟΥΗ, Βδίοραδσα δρδϊηβί 

186 Ἐν] Εἶγρ, 142-8 
ΤΊ α165, 802 [0]]., 8617 [0]]. 
Υἱρῃῦ δῃηὰ 19, 118, 187--8 
τἱηρ-ἄονα, Ἰοσοηα οἵ μ6, 298 
ΤΟΌΌΘΥΒ, οἤδγτ δϑρϑιηβύ, 288 
Ἐουβα, ἔδαβὲ οἱ ἰῃθ, 40--2 

ΒΑ δίαγϑηβ, 9921.-9 
80 Απάγον, ““Μομίῃ οἵ, 66 

,.,.ω ΑμίΒΟΗΥ, 24] 
,,. Βδυρᾶχϑ, 67 
»,» ΒΆΒΙ], 77--88 
“. οχηρίγαβ, “Μομίῃ οὗ" 6 
,»,ψ. ΕΠἴ85, 240 
.,. Εἶχηο, Ηγρα οἱ, 241 
,, ΕΥΙΔΥ, 248 
,,| ὅδογρο, Βραβῦ οὗ, 11, 48--6 ; “ΜοΙᾺ 

οἱ," 48 
,.,|. ΟὐΥνδῖ8, 1ὅ 
,.,|. ΗἸΠ]ΔΥΥ, 1ὅ 
,, ἀρῃδίϊαβ, 68 
, Φ08η, Ερδαβέύ. οὗ, 11, δ0, 61--.88 : 
ΟὝΤΟΥ οὗ ἴδνυθυβ, 6ὅ, 258 

,». 90ῃη} ψογχί, 128 
,», ΚοΟΒι)δΒ 83η6 ᾿βϑιδ, 285 
,,| Μέἀετα, 1ὅ 
,., Μοαρβίοβ, 3241 
»,. ΝΙΟΒΟΙΔΑΒ5, ““Μομίῃ οἵ,᾽ 67; ρῬδίτοη 

ΟΥἨ ΤΔΥΏΘΥΒ, 24] 
,,., Ῥδῃίοϊθδιηοη, 24] 
,,| Ραὺυϊ, 1 
», ΡιΙδίο, 67 
,, Ρτοῖίδϊιβ, 18 
., ΒοΟΙοιήοηθ, 248 
., ϑΡγυϊαΐϊοῃ, 68 
»,|,. ΓΒοΙΔ5, Εραϑί οὗ, 89 
,, γιπορηΐ, 18 

σἰνίηρ οαὖ οὗ [6 ἢοχβ6, 101 ; Βδογρᾶ- 
Ὧ688 οὗ, 102 

βϑηα- οί, 229 
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ΒΑ ΓΗ 8118, 26 
Βοδυ δίϊηδ, 40 
ϑθΆΒΟΙΒ, ΓὨΥ]6Β ΟἹ ἴμ6, 12 
ϑορίθυ ον, θ4--ὅ 
ΒΟΥρθηῦ, βυρογβύϊθοηῃ ϑδρθοαυΐ, 

Θἤδυτηβ δραϊηδύ, 2858--4 
Βηλάον, 85 ἃ πἰρῃρίνηδτο, 257 
Ξ'ΠΘΡΒοτα δπᾷ μἷβ ἤοοϊ,, Ἰθρεπᾶ οὗ [Π6, 

229 
Βμθρμβουᾷᾶ δῃᾶ {πὸ ΝΥΣΏΡΉΒ, βίου οὗ 

ἴμ6, 246 
Βῖθυθ, βαυϊὴσ δυοὰῦ ὑμ6, 96; ρσινὶηρ 

ουὐ οὗ {μ6 πουξβθ, 10] ; 85 8 88ἴ6- 
ϑυδτὰ ϑρεαϊηβὺ 6Υ1}, 219, ἢ. 2 
Β]Θ ΡΙ Ώ658, ΟὝΥΘ ἴον, 231 
Β]1ηρ5, 27--8 
5811. ροχ, 2356--Ὁ 
Βηθοζίηρ, 80, 118-6 
ΒΠΟΥ, ΘὨ Δ] ΥΘῊ Β ΓΏΤΩΘ6Β5 δ οὰΐ {Π6, 12] 
808], Ἰᾶρδϑβ δοποθύηΐηρ ἴθ, 198 
ΒΟ. 18 Βαραδ, 208--9 
“ςΒΟΥΤΘΥ,᾽ ῬΟΡΌΪΆΙ ὭΔΙΏΘ ἴον ΝΟΥΘΙΆΌΘΙ, 

66 

106; 

ΒΡΒΥΓΟΥΒ, ΟἸΩΘ ἴγογη, 109, 111 
ϑριγιβ οὗ {ῃ6 Αἴἷν, 224 ὅ 
βίου Κϑ, οὐῦθῃ ἴγοῃι, 109 
Ξύτιρῖα, 266 
δίγατηδ, 2, 224 
ϑδιαπ, ΟΠ] ἢ Β ΥὙΠΥΤΏΘΑ ὅο ὑμ86, 121 
Β  ίον, 18-21: βοῆς, 18 
βθθρίηρ, αἴνου ἀάγῖκ, 10] 
ΒΥΙΩΟ] βγη, 118--22 
δυιραίπμοίϊο ταϑρίο, 19. 

Τορίδιηοπὺ, Νοῦν, ἴῃ ο]-τηραϊοῖπο, 227 
“ΠΥ ΘΒΉΘΥ,᾽ ῬΟΡΌΪΔΥ πδῖη6 ἴον {Ὁ]ν, 89 
ἰοοί βυρογδίιοη, 20 

7η6Ἃ165Ζ 

ἰοούμϑοῃθ, οὔγθ ἴου, 281 
ἰογίοϊβθ, βαρουβίαοη. δροιὺ ὑπο, 109 
Τυιοάϊ, σατο οὗ, 2908ὅ-7 
τυγηΐηρ Ὀδοῖ, πήθοκυ, 10 
“ φαχι]ο-ἄογαβ,᾽" 85; μ6 Ὀϊγά, 109 
“γον 6- ὈΘΥΒ,᾽ 78 
“Π  ]ῺΒ,᾽ ῬΟΡΌΪΔΥ. ὨΔΤΩ6 ΤῸΣ ΝΟΥΘΙΔΌΘΥ 
δια ὨΘορ ΘΓ, 67 

ΨΙΏΘΡΆΥ, σίνίησ οαὖὖ οὗ ὑπ6 ὨοΌΒΘ, 10]; 
ΟΙΏΘΩη ἔτοπὶ ΒΡ 1}0, 102 

ψιμΐίαρθ, ““ Μομίῃ οὗ {μ6,᾽ 64 
ψιγρίη, Εϑαβίβ οὗ ἰμ6, 61, 66 
ὙΥΥΚΟΙΆΚαΒ, 217--22 

ψΑΙΣίβ, οὐτὸ ἴον, 280 
ψδίθυ, “"ΒΡΘΘΟΏ]6Β8,᾽ ὅ2, 88: ρἱνίπηρ 

ουὐ οἵ [806 Βουδβθ, 10]; βυιθ. 1108] 
186 οὗ, 122. “ΠοΟ]Υ,᾽ 124 

δναίοσ- ϑρισγιίθ, 246, 240-56 ; -δοατροῃΐ, 
256, 208 

ψᾶχ, αἰνηὐοη ὈΥ͂ τηο]ΐθη, ὅ2 
Ὑ6856], ΟἸΠ6}. ἔσοτῃ 6, 108 ; ΒΌροΥβί!- 

ἰοη αηᾶ Ἰοσοηα δροαῦ, 109 
ψοαάΐηρ, φγοραγαίίοηβ, 1δ8--67; ὁθγο- 

ΤΊΟΏΥ,. 167-79; ὈῬαπαποίβ, 1790--82; 
ΒΟΙΒ, 157-86. ἰοδβίβ, 179 

νραάμεοβϑάν, 21, 68, 190-ἹἸ} 
ὙΠ ηα, ᾿ποϑηςίαίϊοη, 250--1 
Μη ΒοδΥ, βαρουβυϊίοη δοοῦ 86, 

21δ-6 . 
Ὑ1η6, ΓὨγγη65 οὐ, 68: ΟἸΏΘ ἔγοχα 

ΒΡ ΠῚ, 102 
ΜΟΙΊΘΏ, ῬΟΡΌΪΔΡ ΟΡΙΠΪΟΩ οἡ, 122: 

ΤΉγταΘΒ οὐ, 8344--5 
ποοᾶ- ἱροοηβ, οὐθῃ ἔγοχῃ, 109 
γγοοα-ρίγῖῖ8, 250 
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